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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten op 3 september 2019 
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Beantwoording Statenvragen nr. 52 van de heer Bond (CDA) inzake tot stand 
komen van de Omgevingsverordening 

De heer Bond (CDA) heeft vragen gesteld over het proces totstandkoming 
Omgevingsverordening, de betrokkenheid van Provinciale Staten en de periode 
van ter inzagelegging. 
 

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. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 57 van de heer Hoogervorst (SP) inzake 
helderheid proces advisering en besluitvorming Recreatieoord Enkhuizer Zand 

De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over het planproces en de 
besluitvorming over de herstructurering van het Recreatieoord Enkhuizer Zand, 
waarbij de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie 
betrokken is. 
 

Besluit 
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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Bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 

De prognose brengt voor Noord-Holland de ontwikkeling in beeld van het 
aantal inwoners, huishoudens en de indicatieve woningbehoefte in de periode 
2019-2040. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040; 

2. De uitkomsten van de bevolkingsprognose Noord-Holland 2019-2040 te 
gebruiken als basis voor de regionale afspraken benoemd in artikel 2 van de 
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uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
2017; 

3. De Noord-Hollandse gemeenten via bijgevoegde brieven te informeren; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Technische correctie begrenzing Natuurnetwerk Nederland 

Volgens artikel 43 van de PRV zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om fouten op 
de kaarten die bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening horen te herstellen. In 
dit besluit maakt GS van deze bevoegdheid gebruik om enkele geconstateerde 
fouten in de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland te wijzigen. Het 
betreft onder andere aanpassingen in de Gooi en Vechtstreek en de gemeente 
Waterland. 
 

Besluit 
1. De begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland op grond van artikel 43 
(technische correctie van begrenzingen) van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV), gewijzigd vast te stellen en de wijzigingen op te nemen op 
kaart 4 (ecologie) van de PRV; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Zeestad B.V. en C.V.; aanwijzing accountant 

De aandeelhouders in Zeestad BV en vennoten in Zeestad CV dienen opdracht 
te geven aan een nieuwe accountant voor Zeestad B.V. en CV. De 
besluitvorming vindt schriftelijk plaats. 
 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. en vennoot in Zeestad CV in te 
stemmen met het volgende voorstel zoals opgenomen in het bijgevoegde 
goedkeuringsbesluit: 

- Opdracht te verlenen aan PSA Accountants voor de controle van de 
jaarrekening van Zeestad Beheer B.V. en Zeestad CV met ingangsdatum 
boekjaar 2019; 

2. De portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit te 
ondertekenen. 
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Partnerovereenkomst financierende partijen Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen 

Het doel van de partnerovereenkomst Oostelijke Vechtplassen is het vastleggen 
van, voor de uitvoering van het Gebiedsakkoord noodzakelijke, financiële 
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verplichtingen van partijen. Bij het werken met het Groenfonds dient de inleg 
van partijen en de verdeling van gelden naar projecttrekkers, in de tijd, goed 
afgesproken te worden. 

 

De partnerovereenkomst wordt aangegaan met de financierende partijen van 
het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen (vastgesteld en ondertekend op 6 
december 2017), te weten de provincie Utrecht, Gemeente Wijdemeren, 
Gemeente Stichtse Vecht, Gemeente Hilversum, Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht, Plassenschap Loosdrecht e.o. en de Regio Gooi en Vechtstreek. 

Informatie over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is te vinden op 
www.vechtplassen.nl. 
 

Besluit 
1. De partnerovereenkomst voor het programma Oostelijke Vechtplassen aan 
te gaan met de financierende partijen uit het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om eventuele redactionele wijzigingen 
in de tekst van de stukken aan te brengen. 

3. De portefeuillehouder van de Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen  te 
machtigen de partnerovereenkomst voor de Provincie te ondertekenen. 
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Rapport Evaluatie Convenant Samenwerking Waddeneilanden 

Op 2 maart 2015 ondertekenden bestuurders van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincies Fryslân en Noord-
Holland, het samenwerkingsverband De Waddeneilanden en de gemeenten 
Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland het Convenant 
samenwerking Waddeneilanden. Twynstra Gudde heeft dit convenant 
geëvalueerd. Het evaluatierapport is binnenkort te vinden op de website van de 
provincie Noord-Holland bij ingekomen stukken Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie Convenant Samenwerking 
Waddeneilanden d.d. 10 mei 2019; 

2. De aanbevelingen en conclusies van het evaluatierapport te onderschrijven; 

3. Het rapport ter informatie te zenden aan Provinciale Staten. 
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Monitor Arbeidsmarkt 2019 

In de Monitor Arbeidsmarkt 2019 wordt de stand van zaken gegeven van de 
Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De monitor geeft onder meer inzicht in de 
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opbouw van de beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, aantal 
leerlingen, uitkeringen en vacatures. 
 

Besluit 
1. De Monitor Arbeidsmarkt 2019 vast te stellen. 

2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief. 
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Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2018 

Een belangrijke taak van de provincie Noord-Holland is toezicht houden op de 
taken van gemeenten en waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. De 
provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het 
Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het vastgestelde jaarverslag 2018 en de 
resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2018 worden op de 
provinciale website vermeld. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 over de uitvoering van het 
interbestuurlijk toezicht op gemeenten, waterschappen en Wgr-regelingen; 

2. Kennis te nemen van de publicatie van de beoordelingen van de gemeenten 
over 2018 op de vier risicodomeinen Financiën, Omgevingsrecht, 
Informatiebeheer en Huisvesting verblijfsgerechtigden via de webpagina 
www.noord-holland.nl/ibt. 

3. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel van 
inliggende brief. 
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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d. 
3 september 2019 

Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M22-
2019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het 
dossier Tata Steel en Harsco Metals. 
 

Besluit 
1. De tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals 
d.d. 3 september 2019 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Beslissing op bezwaar WOB verzoek Aanvullend Geluidsonderzoek Broekpolder 
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Een beslissing op bezwaar is een heroverweging van een eerder door 
Gedeputeerde Staten genomen besluit, naar aanleiding van een door een 
belanghebbende hiertegen ingediend bezwaar. 
 

Besluit 
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 

2. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren; 

3. De bestreden beslissing van 26 september 2018 gedeeltelijk te herroepen 
door een aantal documenten alsnog openbaar te maken waarbij de betreffende 
persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen worden weggelakt, en 
het besluit voor het overige in stand te laten. 

4. PS hierover met inliggende brief te informeren. 
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Aanvullend besluit over WOB verzoek zonneweide Jaagweg 

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. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob . 
 

Besluit 
1. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur aanvullend informatie over 
de zonneweide Jaagweg openbaar te maken; 

2. De gedeeltelijke weigering tot openbaarmaking van de gevraagde informatie 
over de zonneweide Jaagweg, zoals neergelegd in ons besluit van 10 april 
2019, kenmerk 1181057/1199162, nader te onderbouwen; 

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

4. Het besluit en de openbaar te maken informatie te publiceren op de website 
www.noord-holland.nl/wob ; 

5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord met 
annotaties 

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 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 4 september 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 september 
2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

 
 

14 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 59 van mevrouw Strens en mevrouw Zaal 
(D66) inzake inzet van natuurgebieden voor woningbouw door 
Staatsbosbeheer 

Mevrouw Strens en mevrouw Zaal (D66) hebben vragen gesteld naar aanleiding 
van publicaties in de pers waarin staat dat Staatsbosbeheer natuurgebieden 
zou verkopen aan projectontwikkelaars voor woningbouw. 
 

Besluit 
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. 
 

 

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: 

M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  7, 8, 9  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  14 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13  
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.  


