
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 5 november 2019. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 79 van mevrouw Bezaan (PVV) inzake 
duidelijkheid inzake stikstofhype 

Mevrouw Bezaan (PVV) heeft vragen gesteld over duidelijkheid over de 
stikstofhype. 
 

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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Voortgang aanpak stikstofproblematiek 

Provinciale Staten worden nader geïnformeerd over de aanpak van de 
stikstofproblematiek in Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de 
voortgang van de aanpak van de stikstofproblematiek; 

2. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele aanpassingen aan te 
brengen in de tekst van de brief aan PS. 
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Landje van Geijsel 

Het Landje van Geijsel wordt verkocht aan de heer J. Geijsel en Landschap 
Noord-Holland. Op deze wijze wordt het beheer van dit natuurgebied 
gewaarborgd. 
 

Besluit 
1. Het landje van Geijsel en twee aanliggende percelen, kadastraal bekend 
gemeente Ouder-Amstel, sectie I, nummer 207, groot 75.780 m², nummer 
286, groot 17.245 m² en nummer 356, groot 47.540 m² onderhands te 
verkopen aan de heer J. Geijsel te Amsterdam en Landschap Noord-Holland 
voor een bedrag van € 150.000,-; 

2. De sectormanager Grond te machtigen tot het doorvoeren van kleine 
redactionele wijzigingen in de verkoopovereenkomst en het ondertekenen van 
de verkoopovereenkomst; 



 
3. PS over dit besluit te informeren door bijgaande brief te versturen. 
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Natura 2000 beheerplan Polder Zeevang; besluit tot verlenging 

De werkingsduur van het eerste Natura 2000-Beheerplan Polder Zeevang loopt 
tot 11 november 2019. Uit de evaluatie blijkt dat de instandhoudingsdoelen 
worden behaald. Het Natura 2000 beheerplan heeft dus voldoende 
bescherming geboden voor behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied 
van negen soorten doortrekkende vogels. Het Natura 2000-beheerplan kan 
daarom vanuit die functie ongewijzigd worden verlengd. 
 

Besluit 
1. De werkingsduur van het Natura 2000 Beheerplan Polder Zeevang 2013 - 
2019 te verlengen met twee jaar; 

2. Nader onderzoek te doen naar mogelijkheden om andere  randvoorwaarden 
in het Natura 2000-beheerplan op te nemen zodat een effectiever beheer en 
schadebestrijding van ganzen mogelijk wordt; 

3. PS te informeren over dit besluit middels bijgaande brief; 

4. Stakeholders te informeren over dit besluit middels bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 75 van de heer Zoon (PvdD) inzake 
miljardeninvestering ABP in plofkippen en kooivarkens. 

De heer Zoon (PvdD) heeft vragen gesteld over miljardeninvestering ABP in 
plofkippen en kooivarkens. 
 

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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Actualiseren reglement en beleggingstatuut nazorgfonds 

Naar aanleiding van de managementletter van de accountant en de gewijzigde 
adviesrelatie met de vermogensbeheerder worden het reglement en het 
beleggingsstatuut van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen geactualiseerd. 
 

Besluit 
1. Het Reglement Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland 2019 
vast te stellen; 



 
2. Het Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland 
2019 vast te stellen; 

3. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over de vastgestelde 
reglementen. 
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Laatste Begrotingswijziging 2019 

In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2019 op basis 
van de huidige verwachtingen. 
 

Besluit 
1. De ontwerp laatste begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste 
begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 

3. De ontwerp-laatste begrotingswijziging 2019 en Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 

4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Standpunt provincie Noord-Holland inzake datum inwerkingtreding 
Omgevingswet 

Op 28 november a.s. komt in Bestuurlijk Overleg tussen koepels en minister de 
vraag aan de orde of de provincies op 1 januari 2021 klaar zullen zijn voor de 
inwerkingtreding Omgevingswet. GS maken hiertoe de balans op voor wat 
betreft Provincie Noord-Holland en concluderen dat Provincie Noord-Holland 
er klaar voor kan zijn, onder voorbehoud van garanties op het gebied van 
stabiele wetgeving, tijdige beschikbaarheid van standaarden en voltooiing van 
het DSO-LV en onderdelen van de ‘Bestuurlijke Agenda Uitbouw’. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t de implementatie 
Omgevingswet; 

2. Vast te stellen dat er geen knelpunten voor de provincie Noord-Holland 
worden voorzien bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op de door het 
Rijk voorziene invoeringsdatum van 1 januari 2021, behoudens voor zover de 
minister garandeert dat reeds gemaakte afspraken tijdig zullen worden 
nagekomen. 
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Subsidie stationsgebied Heerhugowaard 

De gemeente Heerhugowaard staat aan het begin van een grootschalige 
herinrichting van het stationsgebied waarbij de kwaliteit van de openbare 
ruimte en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers 
worden verbeterd. Ook worden er woningen gebouwd en komen er 
voorzieningen voor reizigers en bezoekers van het gebied. De gemeente steekt 
samen met ontwikkelaars veel geld in het gebied en heeft de provincie 
gevraagd het financiële tekort voor de eerste fase voor haar rekening te 
nemen. 
 

Besluit 
1. Een subsidie van maximaal €5.700.000,- te verlenen op grond van artikel 
4:23, derde lid, onder c, van de Awb aan de gemeente Heerhugowaard voor de 
ontwikkeling van het stationsgebied; 

2. PS te informeren door middel van brief. 
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Voorkeursrichting Stationsgebied Haarlem 

Tot nu toe is gewerkt aan een probleemanalyse (fase 0) en een studie naar 
oplossingsrichtingen (fase 1). De rapportage met oplossingsrichtingen is 
inmiddels in concept afgerond en er ligt een voorstel voor een 
voorkeursrichting en voor vervolgonderzoeken voor stationsgebied Haarlem. 
Dit zorgt voor een eerste aanscherping die nodig is om verder te gaan met de 
uitwerking van de integrale en toekomstbestendige visie voor stationsgebied 
Haarlem (fase 2). 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de rapportage met oplossingsrichtingen stationsgebied 
Haarlem; 
2. In te stemmen met de voorkeursrichting om de barrièrewerking N200 aan te 
pakken en om in te zetten op het niet verder groeien van het busstation op het 
stationsplein; 
3. In te stemmen met de vervolgonderzoeken voor stationsgebied Haarlem 
parallel aan het opstellen van de visie; 
4. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
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Beslissing op bezwaar Wob-verzoek vaststellingsovereenkomst Distriport 

De Stichting Berkhout is Boos heeft een verzoek gedaan om openbaarmaking 
van een aantal documenten, waaronder de vaststellingsovereenkomst inzake 
de schikking van de provincie met de projectontwikkelaars van het voorheen 
beoogde bedrijventerrein Distriport. GS hebben openbaarmaking van een groot 



 
deel van de documenten geweigerd. Tegen dit besluit heeft de stichting 
bezwaar gemaakt. De Hoor- en adviescommissie heeft het bezwaar behandeld. 
De commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren. Het college volgt dit advies. 
 

Besluit 
1. Stichting Berkhout is Boos in haar bezwaar te ontvangen; 

2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. De bestreden beslissing van 29 mei 2019, nr. 1199330/1205655, niet te 
herroepen. 
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Uitstel startdatum van de projecten 'Herstructurering Viskade en Havenkwartier 
(Halkade) IJmuiden’ en ‘Revitalisering Insulinde en Bamestra Middenbeemster’ 

De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor ‘Herstructurering 
Viskade en Havenkwartier (Halkade) IJmuiden' en ‘Revitalisering Insulinde en 
Bamestra Middenbeemster’. Een van de subsidievoorwaarden is dat het project 
binnen één jaar na subsidieverlening moet zijn gestart. Aan deze voorwaarde is 
niet voldaan. Gedeputeerde Staten hebben besloten uitstel te verlenen voor de 
startdatum. 
 

Besluit 
1. Uitstel te verlenen voor de startdatum van het project 'Herstructurering 
Viskade en Havenkwartier (Halkade) IJmuiden' en 'Revitalisering Insulinde en 
Bamestra Middenbeemster'; 

2. De unitmanager Subsidies te machtigen om de subsidieverleningen te 
wijzigen. 
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Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-
Holland 2020 

GS hebben deze regeling vastgesteld, zodat de provincie gemeenten en regio’s 
de komende drie jaren wederom financieel kan ondersteunen bij 
bestuurskrachtversterking. Gemeenten en regio’s kunnen subsidie aanvragen 
voor een zestal activiteiten, zoals het uitvoeren van een 
bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale 
samenwerkingsagenda of het organiseren van regionale bijeenkomsten voor 
raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking. 
 

Besluit 



 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-Holland 
2020 vast te stellen; 

2. De gemeenten in Noord-Holland te informeren door middel van bijgevoegde 
brief; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 82 van de heer Hoogervorst (SP) over meer 
verkeer en geluid N307 bij Broekerhaven en Bovenkarspel 

De heer Hoogervorst (SP) heeft vervolgvragen gesteld over meer verkeer en 
geluid N307 bij Broekerhaven en Bovenkarspel. 
 

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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Beantwoording Statenvragen nr. 81 van mevrouw De Vries (PvdA) inzake 
Spuisluis 

Mevrouw De Vries (PvdA) heeft vragen gesteld over Spuisluis. 
 

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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Ondertekenen green deal bedrijventerreinen Heemskerk energiepositief 

De provincie wil verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren. De green 
deal bedrijventerreinen Heemskerk energiepositief draagt daaraan bij. De 
provincie heeft eerder dit jaar subsidie toegekend op basis van de regeling 
Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties (OTW-regeling). Daarmee 
maakt de provincie het uitvoeren van gratis energiescans en aanbieden van 
gratis tools voor ondernemers mogelijk. 
 

Besluit 
1. De green deal bedrijventerreinen Heemskerk energiepositief aan te gaan met 
gemeente Heemskerk, de OD IJmond, de Vereniging GreenBiz, en diverse 
ondernemers; 



 
2. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen deze green deal te 
ondertekenen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 83 van mevrouw Vastenhouw (FvD) inzake 
referendumverordening 

Mevrouw Vastenhouw (FvD) heeft vragen gesteld over het provinciaal 
referendum. 
 

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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Financiële verordening 2019 

In de financiële verordening worden de regels gegeven die op grond van de 
artikelen 216, 217 en 217a van de Provinciewet door provinciale staten moeten 
worden vastgesteld. Daarnaast zijn aanvullend een aantal provinciale regels 
opgenomen voor goed financieel beheer. 
 

Besluit 
1. De concept Financiële verordening provincie Noord-Holland 2019 vast te 
stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit en de brief aan PS vast te stellen; 

3. De concept Financiële verordening provincie Noord-Holland 2019 met 
bijbehorende brief en voordracht ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe 
te zenden. 
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inzage verzoek provinciale staten in Wob dossier circuit Zandvoort 

Provinciale Staten (PS) willen inzage in de volledige tekst van de documenten 
over mogelijke aanpassingen en verbouwingen op en rond circuit Zandvoort. 
Deze documenten zijn eerder gedeeltelijk openbaar gemaakt naar aanleiding 
van een Wob–verzoek vanAVROTROS/EenVandaag (www.noord-holland.nl/wob) 
. Gedeputeerde 

staten hebben besloten dat PS onder geheimhouding de desbetreffende 
documenten volledig kunnen inzien. PS hebben vanwege hun controlerende 
taak een verdergaand recht op informatie dan een willekeurige Wob verzoeker. 
 

Besluit 

http://www.noord-holland.nl/wob


 
1. De documenten betreffende mogelijke aanpassingen en verbouwingen op en 
rond circuit Zandvoort, zoals die door GS in het kader van de Wob gedeeltelijk 
openbaar zijn gemaakt, onder geheimhouding voor PS volledig ter inzage te 
leggen op grond van artikel 25, tweede lid, Provinciewet, met dien verstande 
dat de geheimhouding zich beperkt tot die passages die in het kader van de 
Wet openbaarheid van bestuur zijn geweigerd bij besluit van 15 oktober 2019; 

2. PS door middel van bijgaande brief te verzoeken de geheimhouding te 
bekrachtigen conform bijgevoegd ontwerpbesluit en voort te laten duren tot 5 
november 2029. 
 

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, 18 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  17  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  11, 12, 13, 19  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  1, 2, 3, 4 
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  8, 9, 10  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  15, 16  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  14  
 
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/

