OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 FEBRUARI 2019
Onderwerp

Besluit

1.
Ontwerpwijziging Provinciale Het college besluit:
Ruimtelijke Verordening met 1. het ontwerpbesluit, inclusief de toelichting, tot wijziging van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) met betrekking tot het
betrekking tot geitenverbod
verbod op nieuwvestiging, uitbreiding van en omschakeling naar
geitenhouderijen in de provincie Noord-Holland vast te stellen;
2. het ontwerpbesluit van vrijdag 1 t/m donderdag 28 maart 2019 ter
inzage te leggen;
3. Provinciale Staten het ontwerpbesluit toe te zenden met brief.
2.
Wob-verzoek NRC
betreffende benoemingen
oud-bestuurders

3.
Benoeming leden hoor- en
adviescommissie (HAC)

4.
Verordening rechtspositie
politieke ambtsdragers
provincie Noord-Holland
2019

Het college besluit:
1. naar aanleiding van het verzoek om informatie over benoemingen
door GS van oud-bestuurders gedurende de periode 2013 – 2018 een
overzicht te verstrekken aan de onderzoeksjournalist van het NRC van
alle (reeds openbare) benoemingsbesluiten die GS hebben genomen
in de desbetreffende periode;
2. geen overzicht te maken en te verstrekken van (eventuele)
aanstellingen/benoemingen van oud-bestuurders in niet-bestuurlijke
functies en commissies en van (eventuele) opdrachtverleningen aan
oudbestuurders;
3. de onderzoeksjournalist hierover te informeren door middel van
bijgevoegd besluit;
4. PS te informeren over dit besluit door middel van brief.
Het college besluit:
1. mevrouw mr. G.E. Creijghton-Sluijk en de heer mr. drs. R. van Baaren,
te benoemen als lid van de hoor- en adviescommissie met ingang van
1 april 2019 voor een periode van vier jaar;
2. de heer mr. M. van Riessen en de heer mr. A. Erdogan te benoemen
tot lid van de hoor- en adviescommissie met ingang van 1 oktober
2019 voor een periode van vier jaar.
Het college besluit:
1. met bijgaande voordracht aan Provinciale Staten voor te stellen om de
nieuwe Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie
Noord-Holland 2019 vast te stellen;
2. in deze verordening een maximumvergoeding voor scholing voor het
college op te nemen van € 5000,- per benoemingsperiode;
3. met bijgaande voordracht aan Provinciale Staten voor te stellen om de
Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften
Noord-Holland 2014, de Verordening Commissie Regionaal Overleg
Luchthaven Hilversum en de Verordening Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Texel om technische redenen te wijzigen;
4. om technische redenen tot wijziging van het Reglement
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, het Reglement
adviescommissie detailhandel Noord-Holland Zuid en het Reglement
regionale adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord;
5. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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Onderwerp

Besluit

5.
Aanbiedingsbrief Randstad
Koopstromenonderzoek
2018

Het college besluit:
• het Randstad Koopstromenonderzoek 2018 ter kennisname naar PS te
verzenden.

6.
Aanscherping beleid gebruik
vuurwerk in natuurgebieden

Het college besluit:
1. de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland te wijzigen met
betrekking tot vergunningen voor vuurwerk op grond van de Wet
natuurbescherming en te publiceren in het Provinciaal Blad;
2. PS te informeren over de wijziging van de beleidsregel conform brief.
De gedeputeerden Loggen en Post stemmen tegen het besluit.

7.
Beantwoording Statenvragen
nr.154 van mw. L.D. Vermaas
(PvdD) over
Ontbrandingstoestemming
vuurwerk in broedseizoen
8.
Annotatie agenda dagelijks
bestuur OD NHN d.d.
27 februari 2019

Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 27
februari 2019;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.

9.
Annotatie agenda algemeen Het college besluit:
bestuur Omgevingsdienst
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
IJmond d.d. 27 februari 2019
bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 27 februari 2019; en
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.
10.
Nieuwe aanbestedingsregels
‘Inkoop- en aanbestedingskader provincie NoordHolland 2019’
11.
Beantwoording Statenvragen
nr.15 van dhr. N. Kaptheijns
(PVV) over Zinloze
Klaverbelasting sloopt
werkgelegenheid in NoordHolland

Het college besluit:
• het ‘Inkoop- en aanbestedingskader provincie Noord-Holland 2019’
vast te stellen.

Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
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12.
Beantwoording Statenvragen
nr.12 van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over Windturbines NS
op opstelterrein de Nieuwe
Hemweg
13.
Wijzigingsovereenkomst
regeling realisatie,
eigendom, beheer en
onderhoud Aansluiting A9

14.
Beantwoording Statenvragen
nr.6 van dhr. W. Hoogervorst
(SP) over Convenant
Vrachtverkeer Gooi en
Vechtstreek - stand van
zaken
15.
Dijkversterking Den Helder Den Oever: Reikwijdte en
Detailniveau m.e.r.

16.
Coördinatiebesluit
dijkversterking Marken; start
van de openbare procedure

Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
Het college besluit:
1. met de gemeenten Heiloo, Alkmaar en Castricum en met het Rijk de
overeenkomst aan te gaan tot wijziging van de oorspronkelijke
Overeenkomst waarin de realisatie en het eigendom, beheer en
onderhoud van een aansluiting op de A9 ter hoogte van de Lagelaan
in de gemeente Heiloo is geregeld;
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de
Wijzigingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen.
Het college stelt de antwoorden vast.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage (m.e.r.) over de reikwijdte en detailniveau van
het Milieueffectrapport dijkversterking Den Helder – Den Oever en van
de ingekomen zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging
van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) m.e.r.;
2. het advies van de Commissie voor de m.e.r. over te nemen en dit
samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r., Integrale
verkenning Dijkversterking Den-Helder – Den Oever vast te stellen als
definitieve Reikwijdte en Detailniveau voor de opzet en de inhoud van
het Milieueffectrapport;
3. het Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (DB van HHNK) te verzoeken om ontwikkelingen van
varianten voor de dijkversterking vanuit een breder perspectief te
benaderen en daarbij inzichten vanuit het gebiedsproces Waddenbaai
en vanuit het project Building with Nature Den Helder te betrekken in
het onderzoek naar kansrijke alternatieven voor de dijkversterking en
daarin de samenwerking met de provincie op te zoeken;
4. het Dagelijks Bestuur van het HHNK en de Commissie voor de m.e.r.
per brief over bovengenoemde besluiten te informeren;
5. door middel van brief PS te informeren.
Het college besluit:
1. op grond van artikel 5.8 Waterwet de voorbereiding van de
uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor het projectplan Waterwet
Dijkversterking Marken te coördineren;
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2. de betrokken bestuursorganen, zijnde: het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat t.a.v. Rijkswaterstaat hierover met de bijgevoegde brieven
te informeren.
17.
Agenda vergadering
Dagelijks Bestuur
Waddenfonds d.d. 1 maart
2019
18.
Rapportage Europese
subsidies in Noord-Holland

Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van het Waddenfonds d.d. 1 maart 2019 en in te stemmen
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de rapportage over Europese subsidies in NoordHolland;
2. door middel van brief PS te informeren.

19.
Het college besluit:
Verzoek van Volkskrant om
1. het verzoek van de Volkskrant om openbaarmaking van documenten
informatie over malware als
inzake Black Energy deels in te willigen en deels te weigeren op grond
Black Energy in ICS systemen
van de Wet openbaarheid van bestuur;
2. de Volkskrant hierover te informeren door middel van brief;
3. Provinciale Staten over het besluit te informeren door middel van
brief;
4. de openbaar te maken documenten te plaatsen op de website van de
provincie: www.noord-holland.nl/wob.
20.
Initiatiefvoorstel van de
fractie D66: "Next step": Een
recreatie netwerk NH

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de fractie D66: “Next
step”: Een recreatie netwerk NH;
2. PS te adviseren het initiatiefvoorstel aan te houden en te betrekken bij
de politiek-bestuurlijk prioriteitstelling die naar verwachting gemaakt
zal gaan worden voor de nieuwe bestuursperiode direct na de
provinciale verkiezingen in maart van dit jaar;
3. PS te informeren door middel van brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S. Ahyad
tel. (06) 4632 3669
6, 7, 8, 9
B. Burger-Adema
tel. (06) 4813 7779
15, 16, 17, 18, 19
R. Fillet
tel. (06) 1830 6074
2, 3, 4
M. Hartog
tel. (06) 4813 9088
10, 11, 12
I. de Roo
tel. (06) 2223 4882
1
F. Paardekooper
tel. (06) 1860 9344
13, 14
H. Wijker
tel. (06) 5316 8683
5, 20
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.
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•
•
•

Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking
of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar
zijn, kunt u deze hier vinden.
Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.
Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.
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