Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 16 juni 2020
1

Archieftoezicht 2019

Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks

rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale

archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2019.

Besluit

1. Kennis te nemen van het verslag van het archieftoezicht Provincie NoordHolland 2019;

2. De voorgestelde reactie en het plan van aanpak voor de uitvoering van de
aanbevelingen vast te stellen en te verzenden;
3. PS te informeren met bijgaande brief.
2

Beantwoording Statenvragen nr. 69 van de heer Hoogervorst (SP) over
publieksfunctie Huis van Hilde

De heer Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over de publieksfunctie van het
Huis van Hilde.

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.
3

Werkgeversvisie 2025

De concept Werkgeversvisie 2025 is in nauwe samenspraak met provincies en
partijen bij de cao opgesteld. De visie dient de komende jaren als visiestuk
voor besprekingen met de vakbonden voor de cao’s.

Besluit

1. In te stemmen met de werkgeversvisie 2025;

2. De sectormanager HRM te machtigen om dit besluit te melden aan het IPO
en de Werkgeverscommissie van Provinciale Staten.
4

Beantwoording Statenvragen nr. 50 van mevrouw Sanderse (CDA) over
Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) Stompetoren West

Mevrouw M. Sanderse (CDA) heeft schriftelijke vragen gesteld over de
aanwijzing tot Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) van de locatie
Stompetoren West.

Besluit
1

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.
5

Annotatie vergadering dagelijks bestuur OD NZKG 19 juni 2020

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze

omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter

voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG
op 19 juni 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 19 juni
2020;

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

6

Beantwoording Statenvragen nr. 62 van de heer Hoogervorst, mevrouw Alberts
en de heer Smaling (SP) over voortgang afslag A9-Heiloo - Overeenkomst
Nieuwe Strandwal

De heer W. Hoogervorst, mevrouw R. Alberts en de heer dr. ir. E.M.A. Smaling
(SP) hebben vragen gesteld over Voortgang afslag A9-Heiloo – Overeenkomst
Nieuwe Strandwal.

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.
7

Beantwoording Statenvragen nr. 70 van mevrouw Alberts (SP) over
traumahelikopter

Mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over de verplaatsing

van de standplaats van de traumahelikopter van VUmc naar AMC of Westelijk
Havengebied.

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

2

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
8

Besluit Wob-verzoek Park Nauerna

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 verslagen/notulen van overleggen inzake veiligheid Nauerna parkfase 1;

gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te weigeren;

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

3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noordholland.nl/wob;

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
9

Gedoogbesluit Aardkundig Monument Castricum

Provincie Noord-Holland neemt een gedoogbeslissing die een initiatiefnemer

toestaat een verbouwing aan haar woning uit te voeren vooruitlopend op het

vaststellen van de Omgevingsverordening NH2020 waarmee de locatie buiten

het Aardkundig Monument (AM) komt te liggen. Het beschermingsregime van
het AM maakt de voorgenomen verbouwing op dit moment onmogelijk.

Besluit

1. Het verzoek tot gedogen van de voorgenomen werkzaamheden in het
Aardkundig Monument Duingebied Egmond-Wijk aan Zee te honoreren;

2. De aanvrager over het besluit te informeren door middel van bijgevoegde
brief;

3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief.
10

Agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 17 juni 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 17 juni 2020.

Besluit

3

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 17 juni 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
11

Vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek d.d. 17 juni 2020

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en

handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur

van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de
vergadering van het algemeen bestuur op 17 juni 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen

Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 17 juni
2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
12

Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied

Op 22 juni a.s vindt het Bestuursplatform Energietransitie

Noordzeekanaalgebied plaats. In het Bestuursplatform werken private en

publieke partijen samen om uitvoering te geven aan de afspraken die zijn

gemaakt in het Klimaatakkoord. De focus ligt in het bijzonder bij het versnellen
van de energie-infrastructuur.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda en bijbehorende stukken van het

Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied van 22 juni
a.s.

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

13

Intentieovereenkomst 'verduurzaming visserij IJsselmeergebied'

GS hebben besloten om de einddatum van de intentieovereenkomst

‘verduurzaming visserij IJsselmeergebied’ van 1 juli 2020 te wijzigen in 20
december 2020 en de portefeuillehouder visserij te machtigen om de
intentieovereenkomst te tekenen namens GS.

Besluit

1. De einddatum van de intentieovereenkomst verduurzaming visserij

IJsselmeergebied met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en
de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Gedeputeerde Staten van de
Provincie Flevoland en Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân te

4

wijzigen van 1 juli 2020 naar 20 december 2020;

2. De portefeuillehouder visserij te machtigen om de intentieovereenkomst te
tekenen namens GS;

3. PS te informeren via bijgaande brief.
14

Wijziging Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland

GS wijzigen de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland, die gaat
over vergunningverlening bij projecten die tot stikstofuitstoot leiden. De

beleidsregel is aangepast vanwege de invoering van het Stikstof Registratie

Systeem, het mogelijk maken van het omzetten naar een andere bedrijfsvorm

voor deelnemers aan de regeling warme sanering varkenshouderijen en intern
salderen in relatie tot gesloopte gebouwen.

Besluit

1. De Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland te wijzigen door
middel van bijgaand wijzigingsbesluit en dat besluit bekend te maken in het
Provinciaal Blad;

2. De portefeuillehouder te machtigen het wijzigingsbesluit aan te passen

indien er op 16 juni nog geen uitsluitsel is dat het Rijk instemt met wijziging

van artikel 5, vierde lid;

3. Provinciale Staten hierover met een brief te informeren.
15

Beantwoording Statenvragen nr. 65 van de heer Klein (CU) over de
bodemdaling en lage waterstand in de Zeevang

De heer Klein (CU) heeft vragen gesteld over de bodemdaling en lage
waterstand in de Zeevang langs de Durkweg.

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.

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
R. Fillet

M. Hartog

M. van den Heuvel

tel. (06) 1830 6074
tel. (06) 4813 9088
tel. (06) 1860 9412

over de nummers:

1

13

14, 15

D. Pestman

tel. (06) 4615 9153

2, 3

E. Andoetoe

tel. (06) 1859 2193

4

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

11, 12

5

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

5, 6, 7, 8, 9, 10

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.
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