Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 14 januari 2020
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Zeestad, goedkeuringsbesluit stadhuis

De aandeelhouders in Zeestad BV dienen akkoord te gaan met de

overeenkomst tussen Zeestad en de gemeente Den Helder over de rol van
Zeestad bij de realisatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord. De
besluitvorming vindt schriftelijk plaats.

Besluit

1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de volgende
voorstellen zoals opgenomen in het bijgevoegde goedkeuringsbesluit:

a. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen voor

ondertekening van de SOK en bijlagen t.b.v. de realisatie van een nieuw
stadhuis op Willemsoord;

b. De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen voor het
aangaan van overeenkomsten met een architect, benodigde adviseurs en

aannemer, dit alles binnen de kaders van het beschikbaar gestelde budget;

2. De portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit te
ondertekenen.
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Zienswijze conceptvisie Spaarnwoude Park 2040

De samenwerking van gemeenten en provincie om het recreatiegebied

Spaarnwoude in stand te houden is vastgelegd in de gemeenschappelijke

regelingen van dit recreatieschap. Het ontwikkelen van een visie kan ook tot de

taken van het recreatieschap gerekend worden. Het is van belang dat de reactie
van de provincie op de conceptvisie bekend wordt gemaakt.

Besluit

1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij:

- PS voor te stellen in te stemmen met de conceptvisie Spaarnwoude Park 2040
onder voorbehoud van de volgende randvoorwaarden:

• Bij de nieuwe ontwikkelingen het provinciaal beleid in acht te nemen. De
ontwikkeling van het recreatieschap moet passen binnen het beleid en de
regels van de provincie.

• De uitwerking van de visie binnen de huidige beschikbare financiële

middelen te realiseren. Hiervoor kritisch te kijken naar de huidige taken en
soort beheer en daarbij keuzes te maken.

• In het uitvoeringsprogramma realistische, nieuwe en concrete projecten op te
nemen. Daarbij te kijken naar de onderlinge samenhang van projecten.
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• Het trekkerschap niet bij voorbaat bij het recreatieschap neer te leggen zodat
de projecten betaalbaar voor het recreatieschap kunnen blijven. Zo veel
mogelijk samenwerking met andere partijen te zoeken.

• Bij de nieuwe initiatieven aansluiting te zoeken bij de lopende
projecten/programma’s in de regio.

• Het meerjarenbeheerplan aan de nieuwe visie aan te passen.

2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief.

3. De portefeuillehouder te machtigen om het genoemde recreatieschap te
informeren, nadat PS hierover hebben besloten.
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Zienswijze Ambitiedocument recreatieschap Twiske-Waterland

Het bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland heeft een ontwerp

Ambitiedocument opgesteld. De uitwerking van dit document moet leiden tot
een duurzame balans tussen recreatie en natuur en een gezonde exploitatie.

Het recreatieschap biedt Provinciale Staten de mogelijkheid een zienswijze in te
dienen.

Besluit

1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit voor zienswijze op het ontwerp
Ambitiedocument van recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen;
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief;

3. De portefeuillehouder te machtigen recreatieschap Twiske-Waterland te

informeren over onze in het ontwerpbesluit opgenomen zienswijze nadat PS
hierover hebben besloten
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Reconstructie proces sinterkoelers Tata Steel

Op 5 december 2019 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het feit dat de
sinterkoelers van de sinterfabriek op het terrein van Tata Steel meer stof

uitstoten dan vergund. Gedeputeerde Staten informeren met deze reconstructie
Provinciale Staten over het proces rondom het bekend worden van de situatie

bij de sinterkoelers, de conclusies die zij hieraan verbinden en de vervolgacties
die zij (mede) op basis hiervan zetten.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de reconstructie en
evaluatie van het proces rondom de sinterkoelers van Tata Steel.
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Ondertekening intentieovereenkomst participanten Goois Natuurreservaat

Op 13 februari 2019 heeft de provincie Noord-Holland besloten uit te treden
als participant uit de Stichting Goois Natuurreservaat (GNR). Om dat ook
formeel te regelen leggen de participanten van het GNR in een

intentieovereenkomst vast dat een uittredingsovereenkomst opgesteld gaat

worden tussen de provincie en de Gooise gemeenten, tegelijk met een Gooise

natuuragenda, waarin wordt aangegeven hoe de huidige participanten zich ook
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in de toekomst sterk zullen maken voor bescherming en actieve bevordering

van de Gooise natuur.

Besluit

1. Een intentieovereenkomst aan te gaan met de overige participanten in de

Stichting Goois Natuurreservaat (GNR) over een nieuwe wijze van samenwerken
aan de Gooise natuur;

2. De portefeuillehouder natuur te machtigen deze overeenkomst namens

Gedeputeerde Staten te ondertekenen;

3. De portefeuillehouder te machtigen indien nodig redactionele aanpassingen
in de tekst van de intentieovereenkomst aan te brengen;

4. Provinciale staten met bijgaande brief over dit besluit te informeren.
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Projectverantwoording: Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur
Ondermijning & Weerbaarheid

Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtsstaat. De aanpak van

ondermijning vraagt om een weerbare overheid. Met dit besluit informeren

Gedeputeerden Staten Provinciale Staten over de geboekte resultaten van het
project Versterking Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur en de rol die de

provincie Noord-Holland de komende periode op het terrein van ondermijning

en weerbaarheid op zich wil nemen.

Besluit

1. Kennis te nemen van de projectverantwoording van het project Versterking
Kwaliteit & Integriteit Lokaal Bestuur;

2. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
7

Financiering Aansluiting Meld Misdaad Anoniem

Met dit besluit wordt aan NL Confidential, op grond van een nog door de

subsidieontvanger in te dienen subsidieaanvraag, een incidentele subsidie van
maximaal €74.600 ,- verleend voor de aansluiting van de Noord-Hollandse

gemeenten op het netwerk van Meld Misdaad Anoniem.

Besluit

Op grond van een nog door de subsidieontvanger in te dienen

subsidieaanvraag een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, derde lid,
onder d, van de Awb van maximaal €74.600 ,- te verlenen aan Stichting NL

Confidential, voor de aansluiting van de Noord-Hollandse gemeenten op het

netwerk van Meld Misdaad Anoniem.
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Mobiliteitsplan Formule 1

De gemeente Zandvoort heeft het Mobiliteitsplan Formule 1op 20 december jl.

ter inzage gelegd. Dit plan is onderdeel van de vergunningaanvraag Formule 1.
Op 1, 2 en 3 mei 2020 vinden de Formule 1 en bijbehorende evenementen

plaats. Het Mobiliteitsplan Formule 1 is opgesteld door de Dutch Grand Prix,
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maar tot stand gekomen na uitvoerig overleg met alle betrokken partijen.

Naast de provincie waren dat de gemeenten in de hele regio, Rijkswaterstaat,
PWN alsmede de nood- en hulpdiensten.

Besluit

1. Kennis te nemen van het Mobiliteitsplan Formule 1;

2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Eerste begrotingswijziging 2020

In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging

2020 omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020 op
basis van de huidige verwachtingen.

Besluit

1. De ontwerp eerste begrotingswijziging 2020 vast te stellen;
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de eerste
begrotingswijziging 2020 vast te stellen;

3. De ontwerp eerste begrotingswijziging 2020 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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Leidraad bij reorganisaties, Mobiliteit bevorderende maatregelen bij

begeleiding van werk naar werk bij reorganisaties en intrekken van diverse
personele regelingen

De (technische) wijzigingen m.b.t. de Leidraad en de maatregelen bij

begeleiding van werk naar werk komen voort uit de invoering van de Wet

normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 en zijn

afgestemd met de vakbonden FNV, CNV en AVV. Tevens worden als gevolg van
beleids- en wetswijzigingen diverse rechtspositionele regelingen ingetrokken.

Besluit

1. Vast te stellen de Leidraad bij reorganisaties en Mobiliteit bevorderende
maatregelen bij begeleiding van werk naar werk bij reorganisaties;
2. In te trekken diverse rechtspositionele regelingen.
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Besluit samenwerkingthema's Duurzaamheid Top MRA d.d. 18 oktober jl.

Op 18 oktober heeft de Duurzaamheid Top MRA plaatsgevonden. Hierbij is

besloten om aan de besturen van gemeenten en provincies voor te stellen op
een vijftal thema’s gezamenlijk actie te ondernemen. Noord-Holland heeft
aangeboden om als trekker op te treden voor monitoring duurzaamheid.

Besluit
4

1. In te stemmen met verdere samenwerking in MRA-verband op de volgende
vier actiethema’s, zoals benoemd gedurende de Duurzaamheid Top MRA van
18 oktober jl.:

• duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf inkooppakketten
• circulaire aanpak op textiel

• aanpak Onderwijs- en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de klimaatopgave

• Monitoring MRA-positie en -inzet op transitie naar een duurzame economie

2. In te stemmen met de rol van de provincie als trekker voor het thema
monitoring duurzaamheid;

3. Vanwege de bestaande deelname van de provincie in het programma

Cirkelstad, geen aanvullende afspraken in MRA verband te maken op het

actiethema ‘Duurzaam bouwen van woningen via het programma Cirkelstad’;
4. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over dit besluit.
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Beantwoording statenvragen nr. 98 van mevrouw Van Geffen (VVD) over

ontwikkeling van visie op haven door gem A'dam in relatie tot Visie NZKG 2040
en het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken

Mevrouw Van Geffen (VVD) heeft vragen gesteld inzake de ontwikkeling van
een visie op de haven door de gemeente Amsterdam in relatie tot de Visie

Noordzeekanaalgebied 2040 en het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken.

Besluit

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.

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
B. Burger

tel. (06) 4813 7779

over de nummers:
9, 10, 11, 12

R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

6, 7

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412
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M. Hartog

D. Pestman
H. Wijker

tel. (06) 4813 9088
tel. (06) 4615 9153
tel. (06) 5316 8683

2, 3
1

4, 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.
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•

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.
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