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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 14 april 2020 
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Actualiteitenoverzicht tbv PS - 6 
Zolang de maatregelen rondom het Coronavirus van kracht zijn informeert het 
college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten met enige regelmaat met 
een actualiteitenoverzicht. Voor deze schriftelijke manier van informeren is 
gekozen omdat de vergaderingen van Provinciale Staten geannuleerd zijn 
vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus en er geen mondelinge 
mededelingen gedaan kunnen worden. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief op de hoogte te stellen van relevante 
actualiteiten, zolang er door de maatregelen rondom het Coronavirus geen 
vergaderingen van Provinciale Staten plaatsvinden en er hierdoor geen 
mondelinge mededelingen gedaan kunnen worden. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 19 van de heer Carton (PvdA) over 
bescherming persoonsgegevens (AVG) 
De heer J.J. Carton (PvdA) heeft vragen gesteld over de bescherming van 
persoonsgegevens. 
 

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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Annotatie bij agenda Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d. 16 april 2020 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De provincie is lid van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de onderlinge vergadering van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 16 april 2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van de onderlinge vergadering van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. op 16 april 2020. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 24 van de heer Dekker, mevrouw Nanninga en 
mevrouw Vastenhouw (FvD) over gevolgen uitbraak coronavirus voor de 
economie en het welzijn van Noord-Holland 
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De heer drs. R.J. Dekker, mevrouw A. Nanninga en mevrouw J. Vastenhouw 
(Forum voor Democratie) hebben vragen gesteld over de Gevolgen uitbraak 
coronavirus voor de economie en het welzijn van 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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Beantwoording Statenvragen nr. 27 van de heer Heijnen en mevrouw Koning-
Hoeve (CDA) over aanvullende steunmaatregelen corona provincie Noord-
Holland. 
De heer D.G. Heijnen en mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) hebben vragen 
gesteld over Informatieverzoek aanvullende steunmaatregelen Corona 
provincie 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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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 14 april 2020 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand 
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over 
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
per 14 april 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 25 van de heer Dekker (FvD) over de website 
Regionale-energiestrategie.nl en Route 35 
De heer R.J. Dekker (FvD) heeft vragen gesteld over de website Regionale-
energiestrategie.nl en Route 35. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Invorderen dwangsommen Harsco Metals 
Op 23 januari 2019 is Harsco Metals een tweede last onder dwangsom 
opgelegd om de verspreiding van stof bij het kiepen van slakken te beëindigen. 
Harsco bestrijdt de invordering van de twaalf verbeurde dwangsommen. Deze 
bestrijding is nu onderdeel van de hoger-beroepsprocedure van Harsco tegen 
de opgelegde dwangsommen. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de stand van zaken rondom de invordering van de 
verbeurde dwangsommen bij Harsco Metals BV voor de tweede last onder 
dwangsom voor het verspreiden van stof bij het kiepen van slakken. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 32 van mevrouw Doevendans (PvdA) over 
openbaar vervoer 
Mevrouw S.S. Doevendans (PvdA) heeft vragen gesteld over openbaar vervoer. 
 

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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Resultaten opvolgingsonderzoek subsidieregeling agrarische sector in de 
Groene Uitweg 
De subsidieregeling is bedoeld om de Agrarische sector in de Groene Uitweg te 
ondersteunen teneinde het weidelandschap te behouden. Deze regeling is in 
2014 geëvalueerd.  In onderliggend onderzoek is onderzocht of het nuttig en 
nodig is de regeling opnieuw te evalueren. Dat blijkt niet het geval te zijn. 
Aanbevolen is de regeling  eind 2022 te evalueren, mits de regeling dan nog 
doorloopt. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het opvolgingsonderzoek subsidieregeling Agrarische 
sector in de Groene Uitweg; 
2. Akkoord te gaan met de conclusies en aanbevelingen; 
3. Het rapport ter informatie toe te sturen aan PS met bijgaande brief. 
 

 
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: 



 

4 
 

R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   1, 2 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   4, 5, 6 
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412   10 
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153   3 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   7 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   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/

