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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 8 oktober 2019 
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Samenstelling bestuurlijke adviescommissies IPO 

Het IPO heeft aan het College van GS gevraagd aan te geven welke 
Gedeputeerden worden voorgedragen voor de bestuurlijke adviescommissies. 
 

Besluit 
Bijgaande brief aan het Interprovinciaal Overleg vast te stellen en te verzenden. 
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 9 
oktober 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 9 oktober 2019. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 9 oktober 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Startbesluit en Anterieure overeenkomst PIP Beverwijk-Oterleek 

GS besluiten tot het opstellen van een provinciaal inpassingsplan (PIP) om de 
ruimtelijke inpassing van een netverzwaring door TenneT mogelijk te maken. 
Gemeenten en PS worden over het besluit geïnformeerd via een brief. Inwoners 
worden geïnformeerd via de lokale en regionale pers. TenneT zal de kosten 
dragen van de werkzaamheden t.b.v. van het PIP. Hiertoe is een overeenkomst 
opgesteld. 
 

Besluit 
1. De startnotitie ‘PIP 150 kV-netverzwaring Beverwijk-Oterleek’ vast te 
stellen; 

2. Na vaststelling van het onder punt 1. genoemde besluit de overeenkomst 
“Anterieure exploitatie- en planschadeovereenkomst PIP Beverwijk-Oterleek" 
aan te gaan met TenneT; 
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3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief; 

4. De betrokken gemeenten te informeren door middel van bijgevoegde 
brieven; 

5. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen aan te 
brengen in bovengenoemde stukken. 
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Vergunningverlening zonder PAS, vaststelling beleidsregel 

Het college heeft dinsdag 8 oktober 2019 de nieuwe beleidsregels voor 
vergunningverlening op grond van de Wet Natuurbescherming met betrekking 
tot stikstof vastgesteld. Alle 12 provincies stellen de beleidsregels tegelijkertijd 
vast. De beleidsregels gaan in op 11 oktober 2019. Met het vaststellen van de 
nieuwe beleidsregels is een belangrijke stap gezet om het proces van 
toestemmingsverlening op gang te brengen. Kern van de nieuwe beleidsregel 
is dat niet alle ruimte voor nieuwe stikstofgerelateerde activiteiten wordt 
vrijgeven. Eerst wordt die ruimte – vooral bij extern salderen – afgeroomd, 
zodat de belasting door stikstof niet stijgt en in veel gevallen feitelijk afneemt. 
 

Besluit 
1. De bijgevoegde beleidsregels intern en extern salderen ter uitvoering van de 
bevoegdheid opgenomen in de Wet Natuurbescherming en artikel 158, 1e lid 
onder a Provinciewet vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad; 

2. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Aanwijzing gedeputeerde Rommel als bestuurslid van de Stichting Goois 
Natuurreservaat 

Vanwege ons besluit van 12 februari jl. tot uittreding als participant uit het 
GNR, is na aantreding van ons nieuwe college geen bestuurslid aangewezen. 
Het GNR heeft ons er echter op gewezen dat wij daartoe statutair verplicht zijn, 
zolang wij formeel nog participant in het GNR zijn. Daarom wijzen wij alsnog 
gedeputeerde Rommel, portefeuillehouder natuur, aan als bestuurslid van het 
GNR. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 5 van de statuten van Stichting Goois Natuurreservaat 
de portefeuillehouder natuur, gedeputeerde E.A.S. Rommel, aan te wijzen als 
lid van het bestuur van de Stichting Goois Natuurreservaat en haar 
plaatsvervanger, gedeputeerde C.J. Loggen, als plaatsvervangend lid van het 
bestuur; 
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2. De Stichting Goois Natuurreservaat en Provinciale Staten met bijgaande 
brieven over dit besluit te informeren. 
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Publiceren GS declaraties internet 3e kwartaal 2019 

De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronden van het kwartaal plaats. 
 

Besluit 
1. Het bijgaand overzicht (bijlage 2) met te publiceren declaraties en facturen 
van GS-leden, zoals die in het 2e kwartaal 2019 in de financiële administratie 
zijn verantwoord, vast te stellen; 

2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 

3. De bijbehorende pdf-bestanden waarin per GS-lid de ingediende 
declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Lobbyagenda provincie Noord-Holland 2019-2023 

In de lobbyagenda Provincie Noord-Holland 2019-2023 stellen GS de 
lobbyprioriteiten vast. GS kiezen voor een drietal strategische lobbyprioriteiten, 
te weten: energietransitie, duurzame verstedelijking en gezonde leefomgeving 
en elf thema’s, waar incidenteel actie op nodig is. 
 

Besluit 
De lobbyagenda Provincie Noord-Holland 2019-2023 vast te stellen. 
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Beantwoording brief Haven en Scheepvaart Vereniging Den Helder aan GS 

Op 27 augustus jl heeft de Haven en Scheepvaart Vereniging Den Helder (HSV) 
in een brief aangegeven betrokken te willen zijn en/of vertegenwoordigd te 
willen zijn in relevante bestuurs- en overlegorganen, waarin gesproken wordt 
over de mogelijke alternatieven voor de verdere ontwikkeling van de haven in 
Den Helder. GS reageren hierop per brief. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de brief van de Haven en Scheepvaart Vereniging Den 
Helder (27 augustus 2019); 

2. Deze met inliggende brief te beantwoorden en in afschrift aan de gemeente 
Den Helder te zenden. 
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Verlengen openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling 
Bodem en Water Noord-Holland 2017 

De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-
Holland 2017 is een onderdeel van het programma Bodem en Water. Met de 
uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden 
die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. Zo worden 
zij gestimuleerd om maatregelen te nemen die de kwaliteit van bodem en 
water en de zoetwaterbeschikbaarheid verbeteren. De huidige 
openstellingsperiode wordt verlengd en het subsidieplafond wordt verhoogd. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-
Holland 2017 te wijzigen door de huidige openstellingstermijn verlengen t/m 
26 november 2020, en het subsidieplafond te verhogen met € 490.000,-; 

2. Het bij 1. genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Overeenkomst ‘Ecologische doelen overige wateren’ 

Voor oppervlaktewater dat in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water is 
begrensd stelt de provincie in overleg met het waterschap elke zes jaar 
ecologische kwaliteitsdoelen vast. De overeenkomst ‘Ecologische doelen 
overige wateren provincie Zuid-Holland en provincie Noord-Holland’ voorziet 
in afspraken om ook voor het water buiten deze begrensde wateren 
ecologische doelen af te leiden en vast te stellen. Voor Noord-Holland betreft 
het de overige wateren in de beheergebieden van de waterschappen Amstel 
Gooi en Vecht en Rijnland. Voor het beheergebied van Hollands 
Noorderkwartier wordt een ander traject gevolgd. 
 

Besluit 
1. De overeenkomst ‘Ecologische doelen overige wateren provincie Zuid-
Holland en provincie Noord-Holland’ aan te gaan; 

2. De gedeputeerde Water te machtigen zo nodig in te stemmen met 
redactionele wijzigingen in de overeenkomst en deze te ondertekenen; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van inliggende brief. 
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Antwoordbrieven over Programmatische Aanpak Grote Wateren 

De ministers van I&W en LNV hebben aan de betrokken provincies en overige 
partners in de betreffende gebieden een brief gestuurd over de financiering 
van maatregelen voor de grote wateren in Nederland, waaronder het 
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IJsselmeer- en het Waddengebied. Het Rijk stelt hiervoor landelijk € 248 
miljoen beschikbaar en vraagt de regio’s deze maatregelen te versterken met 
een regionale inzet. Voor het IJsselmeergebied sturen Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland  een brief mede namens de colleges van Flevoland, Fryslân en 
Overijssel aan de ministers met de inzet uit de regio IJsselmeergebied.  Voor 
het Waddengebied stuurt de Stuurgroep Waddenprovincies een brief aan de 
ministers met de inzet uit het Waddengebied. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de brief van de ministers van I&W en LNV over de 
Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW); 

2. De antwoordbrief voor het IJsselmeergebied van provincie Noord-Holland 
mede namens de provincies Flevoland, Fryslân en Overijssel vast te stellen, met 
kennisneming van de projectbijlagen; 

3. De antwoordbrief voor het IJsselmeergebied met bijlagen uiterlijk 9 oktober 
2019 te versturen aan de ministers van I&W en LNV, mede namens de colleges 
van GS van Flevoland, Fryslân en Overijssel; 

4. In te stemmen met bijgaande antwoordbrief voor het Waddengebied van de 
stuurgroep Waddenprovincies; 

5. Gedeputeerde Water te machtigen om deze brief namens GS Noord-Holland 
te ondertekenen; 

6. Gedeputeerde Water te machtigen om zo nodig redactionele wijzigingen in 
de twee genoemde brieven aan te brengen op basis van dit GS-besluit en de 
reacties van de andere provincies; 

7. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Wobverzoek woonwijk Delversduin - Egmond aan den Hoef 

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. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over woonwijk Delversduin - Egmond aan den Hoef gedeeltelijk openbaar te 
maken en gedeeltelijk te weigeren; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
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3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob; 

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

Besluit 
1. Als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met het volgende 
voorstel, zoals opgenomen op de agenda voor de vergadering van 
aandeelhouders d.d. 9 oktober 2019: 

• Vaststelling van de geactualiseerde grondexploitatie per 1 juli 2019: 
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Beantwoording brief Staatssecretaris over nieuw OV betaalsysteem 

De vervoerders werken in samenspraak met de vervoersautoriteiten aan een 
nieuw OV-betaalsysteem. Dit ter vervanging van het huidige OV-chipkaart-
systeem. De Staatssecretaris heeft alle decentrale vervoersautoriteiten een brief 
gestuurd met het verzoek erop toe te zien dat de introductie van het nieuwe 
OV-betaalsysteem voortvarend en constructief wordt opgepakt. De provincie 
geeft in een antwoordbrief haar reactie met daarin enkele specifieke Noord-
Hollandse aandachtspunten. 
 

Besluit 
De brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de 
invoering van een nieuw OV betaalsysteem te beantwoorden met bijgevoegde 
antwoordbrief. 
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Beantwoording statenvragen nr. 73 van de heer Klein (CU) inzake spoorlijn 
Haarlem - Zandvoort 

De heer dr. M.C.A. Klein van de ChristenUnie heeft statenvragen gesteld over 
de spoorverbetering Haarlem - Zandvoort. 
 

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. 76 van mevrouw De Vries (PvdA) inzake 
aardgaswinning in Noord-Holland 
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Beantwoording van schriftelijke vragen 76-2019 van mevrouw A.T.B. de Vries 
(PvdA) over aardgaswinning in Noord-Holland. 
 

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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Datarapporten luchtkwaliteit 2018 IJmond Havengebied van Amsterdam en 
Haarlemmermeer 

In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de 
Haarlemmermeer is ook in 2018 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese 
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien 
zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2.5) en NO2 in alle drie 
de regio’s dalen. Dit staat in het datarapport luchtkwaliteit 2018 dat is 
opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. De datarapporten luchtkwaliteit 2018 voor de regio’s IJmond, het 
Havengebied van Amsterdam en Haarlemmermeer vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van de 
bijgevoegde brief; 

3. De gemeente Haarlemmermeer te informeren over het datarapport 
luchtkwaliteit voor Haarlemmermeer door middel van bijgevoegde brief. 
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Gewijzigd opslagplan Bergermeer 

In het kader van de Mijnbouwwet is de provincie gevraagd om advies uit te 
brengen over de aanvraag van het bedrijf TAQA om de opslagvergunning voor 
het gasveld Bergermeer te wijzigen. Het advies is opgesteld door de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
 

Besluit 
1. Het advies over het gewijzigde opslagplan voor de Bergermeer vast te 
stellen; 

2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren 
over het advies; 

3. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland 

Door de onderhavige beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland kunnen 
meldingen voor relatief kleine en simpele grondwerkzaamheden eenvoudiger 
en doelmatiger worden afgedaan, zodat de mogelijkheid voor 
overheidstoezicht wordt bevorderd. 
 

Besluit 
1. De beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland vast te stellen. 

2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief over de beleidsregel klein 
grondverzet Noord-Holland te informeren. 
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Reactie op verzoek staatssecretaris inzake AEB 

Door het uitvallen van het merendeel van de verwerkingscapaciteit van AEB 
(Afval Energie Bedrijf) kan een deel van het afval niet op de gebruikelijke 
manier worden verwerkt. De staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat heeft 
de colleges van alle provincies verzocht om mee te werken aan het verlenen 
van een vergunning voor tijdelijke opslag of het afgeven van ontheffingen van 
het stortverbod. Met inliggende brief reageert het college dat een éénmalige 
ontheffing is verleend voor stort op de locaties Nauerna en Wieringermeer. 
 

Besluit 
1. Kennisnemen van de brief van staatssecretaris IenW inzake Afval Energie 
Bedrijf (AEB) d.d. 3 september 2019; 

2. De staatssecretaris met inliggende brief informeren over het standpunt van 
het college van Noord-Holland inzake het verzoek als bedoeld onder punt 1. 
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Nieuwe beslissing op bezwaar afwijzing verzoek om opheffing last onder 
dwangsom. 

Liander heeft verzocht om opheffing van een last onder dwangsom die in 2012 
aan haar is opgelegd wegens overtreding van de Wet bodembescherming. GS 
hebben dit verzoek afgewezen. Na een gerechtelijke procedure blijven GS na 
een heroverweging bij de afwijzing van het verzoek. 
 

Besluit 
1. Liander N.V. in haar bezwaar te ontvangen dat is gericht tegen de afwijzing 
van haar verzoek om een last onder dwangsom op te heffen; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
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3. het afwijzende besluit van 30 mei 2017, nr. 953805/953821, niet te 
herroepen. 
 

 

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  8 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  6, 7  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  13  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  4, 5 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1, 2, 3, 9, 10, 11, 12  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
 
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/

