Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 17 maart 2020
1

Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
d.d. 18 maart 2020

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 18 maart 2020.

Besluit

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

bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 18 maart 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Verbinding A8-A9, wijzigingsovereenkomst en deelname Stuurgroep

De provincie Noord-Holland doet samen met de Vervoerregio Amsterdam en

de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoek
naar het verbeteren van de verbinding tussen de A8 en de A9. Vijf partijen

hebben onlangs de samenwerkingsovereenkomst Verbinding A8-A9 met 3 jaar

verlengd. De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben, voorafgaand aan
agendering in de gemeenteraden, gevraagd om de toezeggingen van de
gedeputeerde Mobiliteit in de IJmondcommissie van 19 november 2019
schriftelijk te bevestigen.

Besluit

De brief wijzigingsovereenkomst en deelname Stuurgroep Verbinding A8-A9 te

versturen naar de colleges van B&W van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk
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Wob-verzoek inzake de verbinding A8-A9, de Stelling van Amsterdam en de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

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 het Wob-verzoek aangaande de
Standpuntbepaling, contacten en correspondentie met OCW en I&W over de
Verbinding A8-A9, UNESCO en ICOMOS is te vinden op www.noordholland.nl/wob.
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Besluit

1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie
over de standpuntbepaling, contacten en correspondentie tussen de PNH,

OCW, en I&W, over de Verbinding A8-A9, de Stelling van Amsterdam en de

Nieuwe Hollandse Waterlinie, over en met ICOMOS/ UNESCO en contacten van
de provincie Noord-Holland met UNESCO en ICOMOS over de periode 10
oktober 2018 tot 20 december 2019 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.
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Samenwerkingsovereenkomst MRA-Elektrisch en Regionale Aanpak
Laadinfrastructuur

MRA-Elektrisch is een samenwerkingsverband van overheden in Noord-

Holland, Utrecht en Flevoland met als doel het stimuleren van elektrisch

vervoer en openbare laadinfrastructuur. De drie provincies, Vervoerregio
Amsterdam en de gemeente Almere tekenen een nieuwe

samenwerkingsovereenkomst MRA-Elektrisch (2020-2024). Op basis van deze

samenwerkingsovereenkomst treedt de provincie Noord-Holland op als

bestuurlijk opdrachtgever en vertegenwoordiger van MRA-Elektrisch.

Noord-Holland tekent vanuit deze rol namens MRA-E ook een overeenkomst

met het ministerie van I&W, waarmee vanuit het Rijk middelen voor de

uitvoering van het MRA-E werkprogramma beschikbaar worden gesteld.

Besluit

1. De Samenwerkingsovereenkomst MRA-Elektrisch 2020-2024 met de

gemeenten Amsterdam en Almere, provincies Flevoland en Utrecht en de
Vervoerregio Amsterdam aan te gaan;

2. De Samenwerkingsovereenkomst Regionale Aanpak Laadinfrastructuur met
het ministerie van I&W en Netbeheer Nederland aan te gaan;

3. De portefeuillehouder te machtigen de onder 1. en 2. genoemde
overeenkomst te ondertekenen;

4. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren.
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Beantwoording statenvragen nr. 15 van de heer Klein (ChristenUnie), mevrouw
Jellema en de heer Leerink (PvdA) over bomenkap

De heer dr. M.C.A. Klein (ChristenUnie), mevrouw A.A.J. Jellema en de heer
G.L.J. Leerink (PvdA) hebben vagen gesteld over bomenkap.

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.
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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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Normenkader rechtmatigheid 2019

De provincie is verplicht jaarlijks een normenkader rechtmatigheid op te

stellen. Dit normenkader is nodig voor de controle van de externe accountant,
specifiek de jaarlijkse interim controle en de jaareindecontrole 2019.

Besluit

1. Het normenkader rechtmatigheid 2019 vast te stellen;

2. Door middel van bijgaande brief het normenkader rechtmatigheid 2019 aan
Provinciale Staten ter kennisneming toe te zenden.
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Beantwoording statenvragen nr. 14 van de heer Hoogervorst (SP) over
Regiodeal: Rijksgeld voor de Noordkop

De heer Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over Regiodeal: Rijksgeld voor
de Noordkop.

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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Monitor OV-knooppunten 2018/2019

De Monitor OV-knooppunten 2018/2019 geeft inzicht in de ontwikkelingen
binnen de invloedssfeer van de OV-knooppunten op het gebied van wonen,
werken en reizen. De monitor vult de data aan die in voorgaande jaren zijn
verzameld (vanaf 2012) en blikt vooruit daar waar dat kan. Het rapport is
binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Besluit

1. Kennis te nemen van de Monitor OV-knooppunten 2018/2019;

2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit.
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Akkoord voorstel tot wijziging Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst

Bloemendalerpolder (SUOK), onderdeel woningbouwprogramma Weespersluis
De gemeente Weesp wil met wijzigingen op de Samenwerkings-

en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder mogelijk maken dat
er de komende jaren in de gebiedsontwikkeling Weespersluis meer sociale
huurwoningen worden gerealiseerd en dat er in een hoger tempo wordt

gebouwd. Het college is voornemens in te stemmen met deze wijzigingen.
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Besluit

1. In te stemmen met het voornemen tot wijziging van de Samenwerkings- en
uitvoeringsovereenkomst Bloemendalerpolder (SUOK) om binnen de 2750

woningen 150 vrije sector woningen minder te bouwen en in de plaats daarvan
150 sociale huurwoningen te realiseren;

2. In te stemmen met het voornemen tot wijziging van de SUOK om de fasering
aan te passen van gemiddeld 150 woningen per jaar naar 200 tot 300
woningen per jaar;

3. Kennis te nemen van de bereidheid van de Gemeente Weesp om een

bestemmingsplanwijziging in procedure te brengen die de bouw van 200 extra
vrije sector woningen mogelijk maakt, maar hier niet op voorhand mee in te

stemmen;

4. De gemeente Weesp hierover met bijgevoegde brief te informeren;
5. Provinciale Staten hierover met bijgevoegde brief te informeren

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
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D. Pestman

tel. (06) 4615 9153

8, 9

tel. (06) 5316 8683

1, 2, 3, 4

M. van den Heuvel
O. Beeksma
H. Wijker

tel. (06) 1860 9412
tel. (06) 2245 0962
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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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