
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 28 mei 2019 

 
1 
 

Ontwerp wijziging omgevingsvergunning windpark Nieuwe Hemweg 

De omgevingsvergunning voor het windpark Nieuwe Hemweg te Amsterdam 
bevat een monitoringsverplichting voor aanvaringsslachtoffers (vogels en 
vleermuizen). Uit onderzoek is gebleken dat er geen aanleiding is om de 
monitoringsverplichting te handhaven in de omgevingsvergunning. Op verzoek 
van Nuon wordt de omgevingsvergunning daarom gewijzigd. De ontwerp 
wijziging op de vergunning ligt van 6 juni t/m 18 juli 2019 ter inzage. Dit 
maakt de provincie bekend op www.noord-
holland.nl/actueel/terinzageleggingen en in lokale bladen. 
 

Besluit 
1. De ontwerp wijziging op de omgevingsvergunning voor windturbinepark 
Nieuwe Hemweg vast te stellen; 

2. Het besluit tot vaststelling van de ontwerp wijziging te publiceren en de 
stukken 6 weken ter inzage te leggen; 

3. De directeur Beleid te mandateren voor de verdere afhandeling van deze 
wijziging van de omgevingsvergunning windpark Nieuwe Hemweg voor zover 
de zienswijzen niet leiden tot een wijziging van de vast te stellen gewijzigde 
omgevingsvergunning; 

4. Provinciale Staten te informeren over de wijziging door middel van 
bijgevoegde brief; 

5. De gemeente Amsterdam, de initiatiefnemer Nuon Wind BV en de indieners 
van zienswijzen op de oorspronkelijke vergunning hierover te informeren via 
bijgaande brieven. 
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Reisvoornemen gedeputeerde Van der Hoek naar Duitsland en Denemarken in 
het kader van de Hansa Green Tour 2019 

Gedeputeerde van der Hoek zal van 18 tot en met 22 juni een buitenlands 
werkbezoek aan Duitsland en Denemarken afleggen in het kader van de Hansa 
Green Tour. De Hansa Green Tour heeft als doel te leren van duurzame 
oplossingen in Noord Europa. 
 

Besluit 

http://www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen
http://www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen
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1. Kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde J. Chr. van der Hoek 
tot het afleggen van een buitenlands werkbezoek aan Duitsland en 
Denemarken in het kader van de Hansa Green Tour; 

2. In te stemmen met dit bezoek; 

3. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen; 

4. Na afloop een verslag van het werkbezoek ter informatie aan PS te zenden. 
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Onteigening Brug Ouderkerk aan de Amstel 

Voor het project vervangen Brug Ouderkerk aan de Amstel en reconstructie van 
een gedeelte van de N522 is de provincie bezig met het verwerven van de 
benodigde grond. Er is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. 
Om met de werkzaamheden te beginnen is het noodzakelijk om gebruik te 
maken van het onteigeningsinstrument. Met dit besluit wordt aan Provinciale 
Staten gevraagd om de Kroon te verzoeken de onteigeningsprocedure te 
starten. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten voor te stellen om het verzoekbesluit te nemen inzake de 
onteigening Brug Ouderkerk aan de Amstel; 

2. De bijgaande PS-voordracht vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale 
Staten; 

3. De portefeuillehouder grond te machtigen om, nadat Provinciale Staten 
hierover hebben besloten, Z.M. de Koning te informeren met een brief conform 
bijgaand concept ‘Brief GS aan Z.M. de Koning’. 
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Inventarisatie bezwarende omstandigheden 

In het onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019-2020 is met de 
vakbonden afgesproken om met ingang van 1 juli 2019 een aantal toelagen te 
harmoniseren. Een daarvan is de inconveniëntentoelage. Deze toelage wordt 
toegekend voor de bezwarende omstandigheden waaronder de medewerkers in 
de functies van Weginspecteur, Vaarwaterinspecteur en 
Installatieverantwoordelijke/assistent objectbeheerder beweegbare 
kunstwerken en Objectbeheerder Verkeersvoorzieningen hun arbeid verrichten. 
Voor het bepalen of de werkzaamheden bezwarend zijn, moet er per functie 
een lijst worden vastgesteld waarin per categorie bezwarende omstandigheden 
wordt aangegeven of de werkzaamheden “nu en dan”, “regelmatig” of 
“voortdurend” onder bezwarende omstandigheden worden verricht. 
 

Besluit 
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1. De lijst met werkzaamheden vast te stellen, onder voorbehoud van 
instemming door de OR, waarin de bezwarende  omstandigheden en de 
frequentie waarin zij worden uitgeoefend, zijn opgenomen voor de functies: 

- Weginspecteur; 

- Vaarweginspecteur; 

- Installatieverantwoordelijke/assistent objectbeheerder beweegbare 
kunstwerken; 

- Objectbeheerder Verkeersvoorzieningen. 

2. De OR instemming te vragen door bijgaande brief, conform artikel 27, lid 1 
onder d van de WOR; 

3. De lijst met  bezwarende omstandigheden te publiceren in het Provinciaal 
Blad. 
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Beantwoording Statenvragen nr 28 van de heer F.A.S. Zoon (PvdD) en mevrouw 
R. Alberts-Oosterbaan (SP) over te vroeg dempen poel voor zeldzame 
salamander 

Er zijn Statenvragen gesteld door de heer F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) en 
mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) over het te vroeg dempen van een 
amfibieënpoel in het kader van het project Hoogwaardig openbaar vervoer  
(HOV) in 't Gooi. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd 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. 
 

6 
 

Beantwoording Statenvragen nr.32 van de heer M. Deen (PVV) betreffende 
Zonnewegdek financiele tijdbom 

Statenvragen gesteld door dhr. Deen (PVV) naar aanleiding van een artikel in 
het Algemeen Dagblad betreffende Zonnewegdekken, worden hiermee door 
Gedeputeerde Staten beantwoord. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd 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. 
 

7 Besluit tot wijziging begrenzing glastuinbouwconcentratiegebied 
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 Gedeputeerde Staten besluiten conform de verzoeken van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer de begrenzing 
van het glastuinbouwconcentratiegebied te wijzigen. Het verzoek van de 
gemeente Amstelveen ziet op het gebied ‘Noorder Legmeerpolder’. Het 
verzoek van de gemeente Haarlemmermeer ziet op het ontgrenzen van de 
glasgebieden rondom de woonkern Rijsenhout. 
 

Besluit 
1. De wijziging van de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied 
‘Noorder Legmeerpolder’ te Amstelveen en de glasgebieden rondom de 
woonkern Rijsenhout te Haarlemmermeer op grond van artikel 26c lid 8 van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening vast te stellen en de wijzigingen op te 
nemen op kaart 7 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; 

2. Provinciale Staten een afschrift het besluit ter informatie toe te zenden; 

3. Gemeente Amstelveen en Haarlemmermeer te informeren over de 
besluitvorming via bijgevoegde brieven. 

 
 

8 
 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020) 

Gedeputeerde Staten hebben nieuwe uitgangspunten vastgesteld voor de 
uitvoering van het financieel toezicht op gemeenten. Dit naar aanleiding van 
verschillende evaluaties van het toezicht en ter vergroting van de uniformiteit 
en transparantie. Het kader wordt door alle colleges van GS in Nederland 
vastgesteld en vervangt het gemeenschappelijke kader Kwestie van evenwicht! 
uit 2014. 
 

Besluit 
1. Het bijgevoegde Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 vast te 
stellen; 

2. Het kader toe te zenden aan de raden van de Noord-Hollandse gemeenten; 

3. Het kader ter kennisgeving aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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Samenstelling nieuw IPO-bestuur 

De voorzitter van het IPO is bezig met de samenstelling van een nieuw IPO-
bestuur, dat zal aantreden nadat de nieuwe provinciebesturen bekend zijn. In 
dat kader heeft hij de twaalf provincies gevraagd naar welke inhoudelijke 
portefeuilles de voorkeur uitgaat. 
 

Besluit 
1. Bijgaande brief aan de voorzitter van het IPO vast te stellen; 



 
 

Pagina 5 
 

2. Deze brief in afschrift te doen toekomen aan Provinciale Staten. 
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WOB verzoek inzake vaststellingsovereenkomst Distriport (Berkhout is Boos) 

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Op 27 maart heeft Stichting Berkhout is 
Boos gevraagd om openbaarmaking van documenten betreffende de 
vaststellingsovereenkomst met Distriport. Openbaarmaking van de 
vaststellingsovereenkomst en bijbehorende documenten wordt geweigerd 
omdat GS geheimhouding hebben gelegd op de vaststellingsovereenkomst. 
Een aantal stukken wordt deels openbaar gemaakt op www.noord-
holland.nl/wob . Daar is ook meer informatie over de Wob te vinden. 
 

Besluit 
1. In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur de gevraagde 
ondertekende vaststellingsovereenkomst en bijbehorende documenten inzake 
de schikking met de projectontwikkelaars van het (voorheen) beoogde 
bedrijventerrein Distriport voor het grootste deel te weigeren zoals aangegeven 
op de inventarislijst; 

2. De geheimhouding van de vaststellingsovereenkomst en bijbehorende 
documenten inzake de schikking met de projectontwikkelaars van het 
(voorheen) beoogde bedrijventerrein Distriport niet op te heffen; 

3. Verzoeker door middel van bijgevoegde besluit hierover te informeren; 

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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WOB verzoek inzake vaststellingsovereenkomst Distriport (NH Media) 

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Op 2 april heeft NH Media (RTV Noord-
Holland) gevraagd om openbaarmaking van alle interne en externe 
communicatie rondom Distriport (inclusief digitale communicatie) en de 
getroffen schikking met de projectontwikkelaars, vanaf 1 september 2019. 
Openbaarmaking van de vaststellingsovereenkomst en bijbehorende 
documenten wordt geweigerd omdat GS geheimhouding hebben gelegd op de 
vaststellingsovereenkomst. Een aantal stukken wordt deels openbaar gemaakt 
op www.noord-holland.nl/wob . Daar is ook meer informatie over de Wob te 
vinden. 
 

Besluit 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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1. In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur de gevraagde 
ondertekende vaststellingsovereenkomst en bijbehorende documenten inzake 
de schikking met de projectontwikkelaars van het (voorheen) beoogde 
bedrijventerrein Distriport voor het grootste deel te weigeren zoals aangegeven 
op de inventarislijst; 

2. De geheimhouding van de vaststellingsovereenkomst en bijbehorende 
documenten inzake de schikking met de projectontwikkelaars van het beoogde 
bedrijventerrein Distriport niet op te heffen; 

3. Verzoeker door middel van bijgevoegde besluit hierover te informeren; 

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers: 

L. van Hees   tel. (06) 4813 7785  4  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  9  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2   
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  7, 8  
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  3, 5, 6  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  10, 11  
 
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.  
 
• 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.  

 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

