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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 12 mei 2020 
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Verlenging samenwerking Amsterdam Smart City 
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform 
voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende opgaven: energietransitie, 
circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de relevantie van deze 
gebieden voor het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" heeft het college 
van GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart 
City voor de duur van één jaar te verlengen. 
 

Besluit 
1. De bij GS-besluit van 16 oktober 2018 aangegane 
samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één 
jaar te verlengen 
2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief 
 

2 
 

Annotatie agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 
mei 2020 
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 13 mei 2020. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 13 mei 2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 40 van de heer Van den Berg, de heer Dekker 
en de heer Jensen (FvD) over uitstel besluit regionale energiestrategie 
De heer van den Berg, de heer Dekker en de heer Jensen (FvD) hebben vragen 
gesteld over 'Uitstel besluit Regionale Energiestrategie (RES)’ 
 

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. 43 van mevrouw Sanderse (CDA) over planning 
RES 
Mevrouw Sanderse (CDA) heeft vragen gesteld over planning RES 
 

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. 46 van mevrouw Bezaan, de heer Deen en de 
heer Kaptheijns (PVV) over klimaatstoomwals en coronanoodfonds 
Mevrouw Bezaan, de heer Deen en de heer Kaptheijns (PVV) hebben vragen 
gesteld over Stop onzinnige klimaatstoomwals en focus op Corona-noodfonds. 
 

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. 47 van de heer Van den Berg, de heer Dekker, 
de heer Jensen en de heer Kohler (FvD) over biomassacentrale Diemen 
De heer Van den Berg, de heer  Dekker, de heer Jensen en de heer Kohler (FvD) 
hebben vragen gesteld over ‘Vergunnen biomassacentrale in Diemen’ 
 

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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Verantwoording 2019 Investeringsagenda Openbaar Vervoer 
Deze verantwoording bevat een overzicht van de investeringen in 2019 voor 
openbaar vervoerprojecten in Noord-Holland. Deze investeringen hebben als 
doel de snelheid en betrouwbaarheid van het provinciaal buslijnennet te 
vergroten en tegelijkertijd de efficiency te verbeteren. De projecten vinden 
veelal plaats op gemeentelijke grond en worden uitgevoerd met subsidie van 
de provincie. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de verantwoording 2019 over het 

Uitvoeringsprogramma van de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 
2015-2020; 
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2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde 
brief. 
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Programma Gezonde Leefomgeving 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is aangegeven dat het 
bevorderen van een gezonde leefomgeving vraagt om een programmatische 
aanpak en een financiële impuls in de vorm van een leefbaarheidsfonds van € 
13,2 miljoen. De ambities zijn verder uitgewerkt in een plan voor het 
Programma Gezonde Leefomgeving. 
 

Besluit 
1. Het Programma Gezonde Leefomgeving vast te stellen; 
2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

9 
 

Eindrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) 
Noordvleugel 
De eindrapportage dient ter afronding van het Regionaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) Noordvleugel voor de Provincie 
Noord-Holland. Daarnaast zijn in de eindrapportage de resultaten van de 
Monitoringsronde 2019 gepresenteerd. 
 

Besluit 
1. De Eindrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (RSL) 
Noordvleugel inclusief resultaten NSL Monitoringsronde 2019 vast te stellen; 
2. Deze rapportage aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van de 
bijgevoegde brief; 
3. Deze rapportage aan te bieden aan de RSL-samenwerkingspartners in 
Noord-Holland door middel van de bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 30 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over het 
voornemen verhogen eigen risico faunaschade 
Mevrouw Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over het voornemen 
verhogen eigen risico faunaschade naar aanleiding van een rechterlijke 
uitspraak over dit onderwerp in Friesland. 
 

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. 35 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over 
Opkoop stikstofruimte door provincie Noord-Brabant en wijziging in 
stikstofbronnen 
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Mevrouw Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld naar aanleiding van de 
opkoop van stikstofruimte door de provincie Noord-Brabant van twee 
veehouderijbedrijven in Noord-Holland en over de wijziging in 
stikstofbronnen. 
 

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. 39 van de heer Mantel  (FvD) over de 
'Stikstofregels' 
De heer Mantel (FvD) heeft vragen gesteld over de onzekerheid waarin de 
agrarische sector verkeert m.b.t. de geldende stikstofregels. 
 

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. 41 van de heer Hoogervorst en mevrouw 
Alberts-Oosterbaan (SP) over afschot zwanen nabij Egboetswater 
De heer Hoogervorst en mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) hebben vragen 
gesteld over de afschot van een paartje zwanen nabij Egboets. 
 

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. 42 van mevrouw Jellema en de heer Leerink 
(PvdA) over eikenprocessierups 
Mevrouw Jellema en de heer Leerink (PvdA) hebben vragen gesteld over de rol 
van de provincie bij het bestrijden van overlast van eikenprocessierups. 
 

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. 45 van de heer Deen en de heer Kaptheijns 
(PVV) over biomassacentrale Diemen 
De heer Deen en de heer Kaptheijns (PVV) hebben vragen gesteld over 
Doordrukken biomassacentrale Diemen. 
 

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. 48 Statenleden Hollebeek, Kostic en Zoon 
(PvD) over biomassacentrale Diemen 
De Statenleden Hollebeek, Kostic en Zoon (PvD) hebben vragen gesteld over 
Het toestemming verlenen voor Nederlands grootste biomassacentrale in 
Diemen. 
 

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. 49 van mevrouw Gielen (GL) en de heer Van 
Gilse (VVD) over biomassacentrale Diemen 
Mevrouw Gielen (GL) en de heer van Gilse (VVD) hebben vragen gesteld over de 
berichtgeving van de provincie over de natuurvergunning voor de 
biomassacentrale in Diemen. 
 

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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Actualiteitenoverzicht tbv PS - 8 
Om Provinciale Staten aangesloten te houden op relevante en actuele 
ontwikkelingen gedurende de periode dat de maatregelen rondom het 
Coronavirus van kracht zijn, informeert het college van Gedeputeerde Staten 
Provinciale Staten wekelijks schriftelijk met een actualiteitenoverzicht. Deze 
brief is het achtste actualiteitenoverzicht. 
 

Besluit 
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Provinciale Staten met inliggende brief op de hoogte te stellen van relevante en 
actuele ontwikkelingen. 
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Auditopvolging per 1 maart 2020 
De accountant, de provinciearchivaris, de Randstedelijke Rekenkamer en de 
sector concerncontrol van de provincie hebben allemaal een bepaalde 
(wettelijke) rol om te onderzoeken of de provincie goed werkt. Hun conclusies 
en aanbevelingen worden gebruikt om de nodige verbeteringen door te voeren. 
Met behulp van de auditopvolgingslijst wordt bijgehouden hoe het daarmee 
staat en kunnen de nodige acties worden gepland. Twee maal per jaar wordt 
hierover gerapporteerd aan GS en PS. GS hebben de auditopvolging per 1 maart 
vastgesteld en sturen die door naar PS. 
 

Besluit 
1. De notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 maart 2020 vast 
te stellen; 
2. Deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief ter 
kennisname door te sturen naar Provinciale Staten. 
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Kaderbrief 2021 
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze 
brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische 
ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet 
voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze 
kaders uit in de begroting 2021 die in november door PS zal worden 
behandeld. 
 

Besluit 
1. De concept Kaderbrief 2021 vast te stellen; 
2. De voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. De concept Kaderbrief en voordracht met bijgaande brief aan PS aan te 
bieden; 
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het laten uitvoeren van 
aanpassingen naar aanleiding van de behandeling in GS. 
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Discussienotitie Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 
De Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020 loopt dit jaar af. Met het 
coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ blijft het college zich inzetten om de 
transitie naar een circulaire economie te versnellen. Voor de uitvoering van 
deze ambitie wordt een nieuwe actieagenda opgesteld. In de discussienotitie 
worden de hoofdlijnen voor de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 
geschetst, ter bespreking met de leden van de Statencommissie Mobiliteit en 
Bereikbaarheid. 
 

Besluit 
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1. Kennis te nemen van de discussienotitie waarin de hoofdlijnen voor de 
Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 worden geschetst; 
2. De discussienotitie ter bespreking op de B-agenda aanbieden aan de 
Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid door middel van bijgaande brief. 
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Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies 
Het werelderfgoedcomité besluit op een nog nader te bepalen datum of de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt toegevoegd aan de werelderfgoedlijst als 
uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Bij een positief besluit worden de 
provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant 
verantwoordelijk voor de bescherming en het uitdragen van uitzonderlijke 
universele waarde van het UNESCO werelderfgoed Hollandse Waterlinie. Om 
deze siteholderstaak goed te kunnen vervullen is een oprichting van een 
Gemeenschappelijk Orgaan nodig. 
 

Besluit 
1. Bijgaande Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed 
Hollandse Waterlinies te treffen met de colleges van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht onder het voorbehoud van toestemming 
van PS en instemming van de colleges van GS en PS van de overige drie 
provincies en te bepalen dat deze regeling in werking treedt op de dag volgend 
op de dag dat de Gemeenschappelijke Regeling in de Staatscourant heeft 
gestaan 
2. Bijgaand Besluit mandaat aan Gemeenschappelijk orgaan werelderfgoed 
Hollandse Waterlinies vast te stellen dat in werking treedt op het onder 1 
genoemde tijdstip 
3. Bijgaande voordracht vast te stellen met het verzoek aan PS om 
toestemming te geven voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling en 
met bijgaande brief aan PS te sturen 
4. De portefeuillehouder cultuur en erfgoed aan te wijzen als lid en haar 
plaatsvervanger als plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Orgaan 
Hollandse Waterlinies, ingaande op het moment dat de Gemeenschappelijke 
regeling in werking treedt. 
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Annotatie agenda Algemeen Bestuur recreatieschap Groengebied Amstelland 
14 mei 2020 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Groengebied 
Amstelland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit 
recreatieschap. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van het Recreatieschap Groengebied Amstelland op 14 mei 2020 en in 
te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Afhandeling motie 20-2020 over een kolfkamer 
Provinciale Staten vragen in motie 20-2020 om een kolfruimte in het 
provinciehuis te realiseren. De provincie heeft in het nabijgelegen gebouw 
Houtplein 33 een kolfkamer die aan alle wettelijke eisen voldoet en gebruikt 
kan worden door medewerkers en Statenleden. Als een Statenlid liever op de 
Dreef gebruik maakt van een kolfruimte wordt daarvoor een al in gebruik 
zijnde ruimte beschikbaar gesteld die zo optimaal mogelijk wordt ingericht. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van 
motie 20-2020, inzake het realiseren van een kolfruimte in het provinciehuis; 
2. Aan Provinciale Staten voorstellen motie 20-2020 als afgedaan 
te beschouwen. 
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Goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet Dijkversterking Marken 
Gedeputeerde Staten hebben het projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat voor 
het versterken van de Zuid- en Westkade rond Marken goedgekeurd. Zij leggen 
het projectplan, het advies van de commissie m.e.r. en de vergunning Wet 
natuurbescherming van het ministerie van LNV gedurende 6 weken ter inzage 
voor beroep bij de Raad van State. 
 

Besluit 
1. Het door de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat West-Nederland 
Noord op 24 april 2020 vastgestelde projectplan Dijkversterking Marken 
conform artikel 5.7, lid 1, van de Waterwet goed te keuren; 
2. Mede op basis van het toetsingsadvies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) te concluderen dat het Milieueffectrapport 
(MER) de essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig te kunnen 
meewegen bij de goedkeuring van het projectplan; 
3. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland 
samen met het projectplan Dijkversterking Marken, inclusief de onderliggende 
rapporten waaronder het MER, het Toetsingsadvies van de Commissie m.e.r., 
de Nota van Beantwoording zienswijzen en het uitvoeringsbesluit 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.12 van de Waterwet gelijktijdig 
bekend te maken en gedurende de beroepstermijn van zes weken ter inzage te 
leggen; 
4. De indieners van zienswijzen schriftelijk te berichten over de behandeling 
van hun zienswijze, met een link naar de Nota van Beantwoording zienswijzen; 
5. De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat, het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, burgemeester en wethouders van de Waterland, de minister 
van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed van bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te stellen met 
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bijgaande brieven; 
6. PS te informeren over het besluit met bijgaande brief; 
7. De portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele wijzigingen in 
publicatietekst en te verzenden brieven. 
 

 
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: 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  18, 19  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  20, 21, 22, 23, 24  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1, 2, 3, 4, 5, 6  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  25 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  7, 8, 9  
 
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=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

