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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 3 december 2019 
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Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 4 december 2019 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 4 december 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 4 december 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 4 december 2019 

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
algemeen bestuur op 4 december 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 4 december 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 86 van mevrouw Gielen (GroenLinks) over niet 
halen 49% doel Klimaatakkoord 

Mevrouw Gielen (GroenLinks) heeft vragen gesteld over het niet halen van 49% 
doel in het Klimaatakkoord. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 



 

2 
 

 

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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Vaststellen onderzoeksplan ondermijning en weerbaarheid provincies 

Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtsstaat. De aanpak van 
ondermijning vraagt om een weerbare overheid. De provincie Noord-Holland 
wil mede van andere provincies leren waar mogelijke kwetsbaarheden zitten en 
welke maatregelen daartegen kunnen worden ingezet. Het college heeft 
besloten om Interne Audit een onderzoek uit te laten voeren naar de aanpak 
van ondermijning door de andere provincies. In het onderzoeksplan is de 
opdrachtformulering uitgewerkt. 
 

Besluit 
1. Het onderzoeksplan ondermijning en weerbaarheid provincies vast te 
stellen; 

2. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Mandaat, volmacht en machtiging inzake gezamenlijke Europese aanbesteding 
Wagenparkbeheer 

De provincie Flevoland begeleidt het Europese aanbestedingstraject 
Wagenparkbeheer. Ten behoeve van dit gezamenlijke traject is een 
samenwerkingsovereenkomst opgesteld met in bijlage de Mandatering t.b.v. 
gezamenlijk aanbesteden. Om deel te nemen aan deze gezamenlijke 
aanbesteding dient de Commissaris van de Koning deze 
Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
 

Besluit 
1. De samenwerkingsovereenkomst gezamenlijke Europese aanbesteding 
Wagenparkbeheer met drie andere provincies en vier Omgevingsdiensten aan 
te gaan; 

2. Mandaat, volmacht en machtiging te verstrekken aan provincie Flevoland ten 
behoeve van aanbestedingstraject Wagenparkbeheer overeenkomstig de Bijlage 
Mandateren t.b.v. gezamenlijk aanbesteden bij de 
Samenwerkingsovereenkomst. 
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Evaluatie social return 

De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van producten en diensten 
afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de 
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arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return. Gedeputeerde 
Staten hebben naar aanleiding van een positieve evaluatie besloten om de 
opbrengst van social return nog verder te vergroten door een aantal 
aanpassingen te doen in de uitvoering. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het “Adviesrapport naar aanleiding van de evaluatie 
social return, november 2019”, en de daarbij behorende evaluatie (Bijlage 2 van 
het Adviesrapport); 

2. Het in het adviesrapport geschetste Plus scenario in te voeren per 1 januari 
2020; 

3. PS periodiek over de voortgang social return te informeren via het format 
“Eén oogopslag”: eerste kwartaal 2020, eerste kwartaal 2021, eerste kwartaal 
2022; 

4. Eerste kwartaal 2023 de uitvoering van het social return beleid te herijken; 

5. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
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Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2019 (10) 

In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het 
gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen 
consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze 
aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid. 
 

Besluit 
1. De budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2019 vast te 
stellen; 

2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren. 
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Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden N.V. 3 december 2019 

Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De provincie is lid van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de onderlinge vergadering van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. en van de agenda van de 
vergadering met de Directie, Raad van Commissarissen en de leden van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. d.d. 3 december 2019; 
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2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van de onderlinge vergadering van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. en met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie bij de agenda van de vergadering met de Directie, Raad van 
Commissarissen en de leden van het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden 
N.V. d.d 3 december 2019. 
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Aanvulling Samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk 
IJsselmeergebied 

Op 9 juli jl. hebben GS besloten de Samenwerkingsovereenkomst waterplanten 
Zuidelijk IJsselmeergebied aan te gaan. Deze is opgesteld om de afspraken 
tussen Rijk en regio over de aanpak van de waterplantenoverlast voor de 
waterrecreatie in het zuidelijk IJsselmeergebied tot en met maart 2023 vast te 
leggen. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zijn gebaseerd op het 
aanbod van de regio aan het Rijk van maart 2018 dat onder leiding van de 
provincie Noord-Holland tot stand is gekomen en het antwoord van het Rijk 
hierop van juni 2018. Beoogde ondertekenaars zijn 10 partijen: de provincies 
Noord-Holland en Flevoland, het Rijk (ministerie van I&W), de coöperatie 
Gastvrije Randmeren, de gemeenten Almere en Hoorn en de 
waterrecreatiepartijen Watersportverbond, Hiswa vereniging, Sportvisserij 
Nederland en Toerzeilers Nederland. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de aanvulling op de nog te ondertekenen 
Samenwerkingsovereenkomst waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied; 

2. De portefeuillehouder Water te machtigen de samenwerkingsovereenkomst 
namens GS te ondertekenen; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
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Reactieve aanwijzing gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand 
IJsselmeergebied 

Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Enkhuizen het gewijzigde 
ontwerpbestemmingsplan Enkhuizerzand IJsselmeergebied vastgesteld. 
Geconstateerd is dat het gewijzigde plan in strijd is met de ruimtelijke 
kwaliteitseisen zoals geformuleerd in artikel 15 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening. De aan de provincie ter beschikking staande instrumenten, in 
casu het stellen van regels in de verordening, het voeren van overleg en het 
indienen van zienswijzen, zijn niet afdoende gebleken om de provinciale 
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belangen te beschermen. Daarom gaan wij over tot het geven van deze 
reactieve aanwijzing. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 3.8 lid 6 in verbinding met artikel 4.2 lid 1 van de Wet 
ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven die er toe strekt dat: 

A. de volgende bestemmingen en bijbehorende regels geen deel blijven 
uitmaken van het bestemmingsplan, niet in werking treden en zoals hier boven 
beschreven te zijner tijd vervallen. 

a. Bestemming Recreatie-Vakantiepark (R-VP) 

b. Bestemming Groen (G) voor zover als aanwijzingsgebied aangeduid op de 
bijgevoegde verbeelding en; 

B. De gronden aangeduid als aanwijzingsgebied op de verbeelding  geen deel 
blijven uitmaken van het bestemmingsplan, niet in werking treden en zoals 
hier boven beschreven te zijner tijd vervallen. 

2. De gemeente hierover via bijgevoegde brief te informeren; 

3. PS hierover via bijgevoegde brief te informeren. 
 

11 
 

Algemeen Bestuur Twiske-Waterland 5 december 2019 

Het algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland is verantwoordelijk 
voor de instandhouding en ontwikkeling van: 

- het natuur- en recreatiegebied Het Twiske aan de noordrand van Amsterdam; 

- fiets- wandel- en vaarroutes en andere recreatievoorzieningen in Waterland, 
dat het gebied van Zaanstad tot Marken beslaat. Deelnemers van het Algemeen 
Bestuur zijn de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, 
Zaanstad, Purmerend. Oostzaan, Landsmeer, Beemster, Edam-Volendam, 
Waterland en Wormerland. 

De basis voor deze samenwerking is een Gemeenschappelijke Regeling 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 5 december 2019 en in te stemmen 
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Beslissing op bezwaar TUG Stichting Duinbehoud 

Stichting Duinbehoud heeft mede namens anderen bezwaar gemaakt tegen een 
ontheffing voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik om te landen en op te stijgen 
met een helikopter van Circuitpark Zandvoort ten behoeve van de afgelopen 
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Jumbo Racedagen in mei 2019. In overeenstemming met het advies van de 
Hoor-en Adviescommissie wordt het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard 
en wordt het besluit op onderdelen (soort vluchten, tijd dat van de ontheffing 
gebruik mag worden gemaakt en onjuiste verwijzing naar artikel 8 van de 
Beleidsregel TUG 2017) aangepast. In afwijking van het advies wordt 
gemotiveerd besloten om in het kader van dit besluit geen onderzoek te doen 
naar de soortenbescherming. Daarnaast wordt bezien of de toelichting op de 
beleidsregel moet worden aangepast. 
 

Besluit 
1. Conform het advies van de Hoor-en Adviescommissie het bezwaar 
ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond verklaren en het 

bestreden besluit op onderdelen aan te passen; 

2. In afwijking van het advies te besluiten om in het kader van dit besluit geen 
onderzoek te doen naar de soortenbescherming en te bezien of de toelichting 
op de beleidsregel moet worden aangepast; 

3. De verschuldigde dwangsom vanwege niet tijdig beslissen op het 
bezwaarschrift vast te stellen op € 857,-; 

4. PS te informeren middels bijgaande brief. 
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Wijziging provinciaal takenpakket omgevingsdiensten onder de Omgevingswet 

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een aantal provinciale taken 
en bevoegdheden op het gebied van de bodem opgedragen aan gemeenten. 
Provincie Noord-Holland heeft een deel van deze te decentraliseren taken en 
bevoegdheden belegd bij de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet informeren 
Gedeputeerde Staten de omgevingsdiensten over deze wijziging en de 
gevolgen daarvan. 
 

Besluit 
In te stemmen met de inhoud en verzending van bijgaande brieven aan de 
omgevingsdiensten in Noord-Holland. 
 

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 

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

B. Burger   tel. (06) 4813 7779  5, 6, 7, 8  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  4  
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M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  11  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  9, 10  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1, 2, 3  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  12, 13  
 
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/

