
 

Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 9 april 2019 
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Kennisname concept Jaarstukken 2018 

Deze eerste behandeling van de Jaarstukken 2018 door GS is ter kennisname. 
Op de versie die nu voorligt, zal de accountant zijn controle richten. Deze 
controle start 1 april en zal in principe lopen tot en met 17 mei. Op 14 mei is 
de tweede behandeling van de Jaarstukken 2018 door GS gepland. De versie 
die dan voorligt, zal de versie zijn die door GS vastgesteld en naar PS 
verzonden wordt en waarop de accountantsverklaring gegeven wordt. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2018 en zo nodig wijzigingen 
aan te geven. 
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Geannoteerde IPO Bestuur agenda van 11 april 2019 

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 11 april 2019. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 11 april 2019 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Resultaten praktijktest Coöperatieve Adaptieve Cruise Control (CACC) N205 

Op 31 oktober 2017 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met het 
Uitvoeringsprogramma 2018 -2019. Op 20 oktober 2018 is de eerste 
voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility over de periode 
januari – september 2018 voorgelegd. Dit betreft specifiek de resultaten van de 
praktijktest CACC op de N205 en daaropvolgende simulatiestudie door TNO, 
onderdeel uitmakend van dit Uitvoeringsprogramma. 
 

Besluit 
1. Kennis nemen van de resultaten van de Coöperatieve Adaptieve Cruise 
Control (CACC) praktijktest. 

2. Door middel van bijgaande brief de resultaten van de CACC praktijktest op 
de N205 ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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Dijkversterking Marken; gecoördineerde terinzagelegging ontwerp-project 
Waterwet, MER en ontwerpvergunning Wet natuurbescherming 

De Zuid en Westkade van Marken voldoen niet aan de wettelijke 
veiligheidsnorm zoals vastgelegd in de Waterwet. Rijkswaterstaat West-
Nederland Noord (RWS WNN) heeft een ontwerp-projectplan Waterwet 
opgesteld voor deze dijkversterking. De provincie coördineert de juridische 
procedure en legt het ontwerp-projectplan en alle bijbehorende stukken vanaf 
25 april 2019 voor zes weken ter inzage. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het door de HID Rijkswaterstaat West-Nederland Noord 
namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vastgestelde 
ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken en de onderliggende rapporten, 
waaronder het Milieueffectrapport (MER); 

2. Kennis te nemen van de door de Minister van Landbouw Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) vastgestelde ontwerp-vergunning ingevolge de Wet 
natuurbescherming; 

3. Het ontwerp-projectplan Dijkversterking Marken, inclusief de onderliggende 
rapporten, waaronder het MER en de ontwerp-vergunning Wet 
natuurbescherming van het Ministerie van LNV, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 5.9 van de Waterwet gedurende zes weken ter inzage te leggen, te 
publiceren en vrij te geven voor het indienen van zienswijzen; 

4. De Minister van I&W (directie van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord), de 
voor het afgeven van de ontwerpvergunning Wet natuurbescherming bevoegde 
gezag (de Minister van LNV), de gemeente Waterland en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (toekomstig beheerder van de 
dijk) van bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te stellen; 

5. Middels inliggende brieven het MER Dijkversterking Marken om advies voor 
te leggen aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) en de 
wettelijke adviseurs, te weten de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het 
Ministerie LNV; 

6. PS met bijgevoegde brief te informeren over het besluit; 

7. De portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele aanpassingen in 
de te publiceren documenten. 
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Aanwijzen zwemlocaties 2019 

Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de 
kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 
2019 worden 151 locaties aangewezen. Het ontwerp aanwijsbesluit heeft 
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conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het regionaal waterplan 
provincie Noord-Holland ‘Watervisie 2016-2021’ tussentijds te herzien, 
waarbij de functie zwemwater wordt toegekend aan Twiske Blauwe Poort; 

2. Op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden, de zwemlocaties in oppervlaktewater aan te wijzen, 
zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; 

3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren; 

4. Het besluit conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 

5. De minister van Infrastructuur en Waterstaat middels bijgaande brief te 
informeren. 
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Herijking ruimtelijk beleid voor zon: vaststelling uitvoeringsregeling 

De Uitvoeringsregeling 'opstellingen voor zonne-energie in het landelijk 
gebied' geeft de ruimtelijke regels voor het oprichten van zonneparken in 
Noord-Holland. In het najaar van 2018 is dit beleid geëvalueerd. Dit leverde de 
aanbeveling op om (I) beter te sturen op ruimtelijke kwaliteit en ecologische 
inpassing en (II) aanvullende maatwerkmogelijkheden te bieden voor plannen 
met ruimtelijke kwaliteit of anderszins meerwaarde voor de fysieke 
leefomgeving. Met de vaststelling van deze Uitvoeringsregeling wordt 
uitwerking gegeven aan deze aanbevelingen. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling ‘opstellingen voor zonne-energie in het landelijk 
gebied Noord-Holland 2019’ vast te stellen; 

2. De Uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief en voor te 
stellen motie 11.2019 hiermee als afgedaan te beschouwen. 
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WOB-verzoek zonneweide Jaagweg d.d. 6 februari 2019 

Op 6 februari 2019 is openbaarmaking gevraagd van alle documenten die 
betrekking hebben op de beoogde zonneweide Jaagweg (in brede zin) te 
Berkhout, gemeente Koggenland. Aanvrager heeft eerder een dergelijk verzoek 
gedaan waarmee alle stukken tot 25 juni 2018 reeds (deels) openbaar zijn 
gemaakt. In het kader van een ander verzoek van eenzelfde brede strekking 
hebben GS daarnaast op 5 maart jl. een nader besluit genomen tot 
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openbaarmaking. Met het voorliggende besluit wordt deze lijst aangevuld tot 
en met 8 februari 2019, te weten de ontvangstdatum van het huidige verzoek. 
 

Besluit 
1. In het kader van de Wet openbaarheid van bestuur de gevraagde informatie 
over de beoogde zonneweide Jaagweg op de locatie Distriport te Berkhout 
gedeeltelijk openbaar te maken; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd brief hierover te informeren; 

3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2019 

De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends 
en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over 
gemeentelijke plannen. De monitor laat onder andere zien dat in Noord-
Holland het aantal banen in de detailhandel het afgelopen jaar is toegenomen 
en dat zowel het aantal winkels als de winkelleegstand is afgenomen. 
 

Besluit 
1. De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2019 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief; 

3. De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2019, in verband met een 
presentatie aan de primaire doelgroep, te publiceren na 17 april. 
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Plan van aanpak warme overdracht bodemkwaliteitszorgtaak 

Met de invoering van de Omgevingswet gaat de bodemkwaliteitszorgtaak naar 
verwachting per 1 januari 2021 over van de provincie naar gemeenten. Om 
deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen, werken provincie en 
gemeenten samen aan een zogenaamde 'warme overdracht'. Dit plan van 
aanpak beschrijft de doelen en activiteiten van dit proces. 
 

Besluit 
1. Het plan van aanpak voor de warme overdracht van de 
bodemkwaliteitszorgtaak vast te stellen; 

2. PS hierover middels de bijgevoegde brief te informeren 

3. De gemeenten door middel van brief te informeren. 
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Ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld Slootdorp, 
Hippolytushoeverweg 15A 

Om het Windpark Wieringermeer te realiseren moest het Zweefvliegcentrum 
Noordkop (Voorheen Zweefvliegclub Den Helder) verplaatst worden naar een 
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andere locatie namelijk het stiltegebied Wieringermeer Noord. Destijds is met 
de zweefvliegclub afgesproken dat het zweefvliegcentrum op de nieuwe locatie 
dezelfde gebruiks-mogelijkheden krijgt als op de oude locatie. Provinciale 
Staten hebben op 2 maart 2015 voor deze nieuwe locatie een 
Luchthavenregeling (LHR) vastgesteld. De Raad van State heeft destijds het 
artikel over het zweefsleepvliegen vernietigd wegens een motiveringsgebrek. 
Met deze wijziging van het LHR wordt dat gerepareerd. 
 

Besluit 
1. De ontwerp wijziging Luchthavenregeling Zweefvliegveld ZCDH, 
Hippolytushoeverweg vast te stellen, gericht op het toestaan van maximaal 240 
sleepstarts per jaar; 

2. Dit ontwerp gedurende zes weken ter inzage te leggen voor een ieder; 

3. Provinciale Staten via bijgaande brief over dit besluit te informeren. 
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Wijziging van de gemeenschappelijke regeling RUD NHN 

De Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord wil haar naam wijzigen in Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Hiervoor is wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling nodig. Provinciale Staten wordt gevraagd 
toestemming te verlenen aan deze wijziging. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen te verzoeken op basis van bijgaande voordracht de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord te treffen; 

2. Provinciale Staten te verzoeken toestemming te verlenen aan Gedeputeerde 
Staten tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord; 

3. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord te treffen. 
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord 10 april 2019 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De gedeputeerde 
Milieu is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de 
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RUD NHN. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het dagelijks bestuur op 10 april 2019. 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks
bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 10 april
2019;

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

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

S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669  9, 10, 11, 12 
L. van Hees          tel. (06) 4813 7785  4, 5 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  6 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  1, 2, 3 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  7, 8 

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/provinciaal_blad

