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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 19 mei 2020 
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Conceptprogramma Tata Steel 2020 - 2050: Samenwerken aan een gezondere 
en veilige IJmond 
De provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het 
Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en 
veilige IJmond in concept vastgesteld. Dit programma richt zich op het 
verminderen van de negatieve effecten van Tata Steel op de gezondheid en 
veiligheid in de IJmond. 
 

Besluit 
1. Het Programma Tata Steel 2020 - 2050: Samenwerken aan een gezondere 
en veilige IJmond in concept vast te stellen. 
2. Het in concept vastgestelde Programma Tata Steel 2020 - 2050: 
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond met bijgevoegde brieven, 
mede namens de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, naar zeven bewonersorganisaties 
te sturen. 
3. Het in concept vastgestelde Programma Tata Steel 2020 - 2050: 
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond met bijgevoegde brief, 
mede namens de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, naar Tata Steel te sturen. 
4. Het in concept vastgestelde Programma Tata Steel 2020 - 2050: 
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond met bijgevoegde brief naar 
Provinciale Staten te versturen. 
5. Het in concept vastgestelde Programma Tata Steel 2020 - 2050: 
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond met bijgevoegde brief, 
mede namens de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen, naar de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat te sturen. 
6. De portefeuillehouder Gezondheid en Milieu te machtigen om redactionele 
wijzigingen aan te brengen in het in concept vastgestelde programma Tata 
Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond en in 
bijbehorende brieven. 
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Voortgang transitie brug- en sluisbediening 
De provincie neemt vanaf 1 november 2020 de bediening van bruggen en 
sluizen weer in eigen hand. Dat betekent dat de provincie een vaste kern van 
bedienaren zelf in dienst neemt. Daarnaast wordt de benodigde flexibele schil 
via een nadere offerte aanvraag uitbesteed aan meerdere marktpartijen. Voorts 
wordt de organisatie en planning voor het aankomende vaarseizoen 2020 
voorbereid zodat de bediening in het komend vaarseizoen op orde is. 
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Besluit 
1. Kennis te nemen van het advies van de Ondernemingsraad over 
brugbediening van 14 april 2020 (396075/1409880); 
2. De bediening van bruggen en sluizen met ingang van 1 november 2020 te 
laten verzorgen door een vaste kern van bedienaren in dienst van de provincie; 
3. Een flexibele schil van bedienaren uit te besteden bij één of meerdere 
marktpartijen; 
4. PS te informeren over de voortgang van de transitie bediening kunstwerken 
door middel van bijgevoegde brief. 
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24u centrale bediening 
Het college heeft ingestemd met het voorstel om door de aannemer van het 
project 24u centrale bediening nog 5 bruggen aan te sluiten op de 
bediencentrale in Heerhugowaard. Hiermee komt het totaal centraal bediende 
bruggen vanuit Heerhugowaard op 12 bruggen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van situatie bij 24u centrale bediening. 
2. In te stemmen met de gekozen korte termijn aanpak richting de aannemer, 
nl. de optie om nu nog 5 bruggen aan te sluiten (totaal aan te sluiten bruggen 
komt daarmee op 12 bruggen). 
3. PS te informeren conform bijgevoegde brief 
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Omgevingsdienst IJmond; zienswijze begrotingswijziging 2020 en begroting 
2021 
De begrotingswijziging 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 
2019 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS 
toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien 
er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, wordt PS 
voorgesteld om geen zienswijze te uiten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2020, de ontwerpbegroting 
2021 en de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst IJmond; 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden 
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld een zienswijze op de 
begrotingswijziging 2020, de ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 
naar voren te kunnen brengen. 
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Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; zienswijze begroting 2021 
De begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op 
de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij 
deze documenten zijn, is het voorstel aan PS om geen zienswijze te uiten. 
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Besluit 
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden 
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld een zienswijze op de 
Ontwerpbegroting 2021 en de jaarstukken 2019 naar voren te kunnen 
brengen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 52 van de heer Vink (D66) over AEB 
De heer Vink (D66) heeft vragen gesteld over de effecten van de problemen 
rond AEB op andere delen van de provincie en op de energietransitie. 
 

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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Concept-Regionale Energiestrategieën (RES) 
GS stemmen met dit besluit in met de concept-Regionale Energiestrategieën 
(RES) voor Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord. De concept RES’en 
zijn een uitkomst van een intensieve samenwerking tussen gemeenten, 
waterschappen, provincie en netbeheerders. Bestuurlijk en maatschappelijk 
draagvlak is een belangrijk aspect daarbij. Daarom zijn vanaf het begin ook 
inwoners, energiecoöperaties, experts, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties betrokken. Het hart van de concept RES’en is een bod voor 
duurzame energieopwekking op land en de zoekgebieden waar dat mogelijk 
zou kunnen zijn. GS hebben in hun brief aan PS een aantal aandachtspunten 
benoemd over raakvlakken met onder andere natuur, landschap, ruimtelijke 
ordening, leefbaarheid, economie landbouw en cultuurhistorie. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de concept-RES NHN en concept-RES NHZ als eerste 
resultaat van het regionale bottom-up proces om te komen tot de RES 1.0. 
2. Bijgaande voordracht vast te stellen waarbij PS in de gelegenheid worden 
gesteld om wensen en bedenkingen ten aanzien van de concept-RES NHN en 
concept-RES NHZ ter kennis van GS te brengen en de voordracht tezamen met 
de concept-  RES’ en door middel van bijgaande brief aan PS te sturen. 
3. De portefeuillehouder Klimaat & Energie te machtigen om de concept-
RES’en aan te bieden aan het Nationaal Programma RES voor doorrekening en 
advies, tezamen met de opgehaalde wensen en bedenkingen van de betrokken 
gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de 
waterschappen, en de reacties van de deelnemers van het participatieproces. 
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4. De concept-RES’ en voor reactie toe te sturen aan de deelnemers van de 
voorafgaande bijeenkomsten van het RES-proces. 
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Voorkeurstrace en stationslocatie Beverwijk-Oterleek 
Gedeputeerde Staten hebben op 19 mei jl. besloten het voorkeurstracé en de 
voorkeurslocatie voor het 150kV schakelstation te Beverwijk vast te stellen. Het 
voorkeurstracé legt de ondergrondse 150kV verbinding tussen Beverwijk en 
Oterleek vast. Met dit besluit wordt het ontwerp van het schakelstation en het 
tracé verder uitgewerkt in overleg met de betrokken gemeenten en 
grondeigenaren. Om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan zullen 
Provinciale Staten een Voorbereidingsbesluit nemen. Een ieder wordt in de 
gelegenheid gesteld om via de digitale weg te reageren op de afwegingsnotitie. 
 

Besluit 
1. De afwegingsnota 'PIP 150kV-netuitbreiding Beverwijk-Oterleek' vast te 
stellen en voorkeurstracé 2 en voorkeurslocatie 2 voor het 150kV-
schakelstation te Beverwijk verder uit te werken; 
2. Na vaststelling van het onder punt 1. genoemde besluit PS te verzoeken, 
door middel van bijgevoegde brief een voorbereidingsbesluit te nemen om 
ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen tegen te gaan; 
3. Na vaststelling van het onder punt 1. genoemde besluit door middel van 
bijgevoegde publicatie een ieder de gelegenheid te bieden 
om binnen 6 weken na publicatie schriftelijk te reageren op de 
afwegingskaders; 
4. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen aan te 
brengen in bovengenoemde stukken. 
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Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: Zienswijze 
Ontwerpbegroting 2021, 1ste begrotingswijziging 2021 en de voorlopige 
jaarrekening 2019 
De ontwerpbegroting 2021, de 1e begrotingswijziging en de jaarstukken 2019 
van de OFGV worden aan PS toegezonden zodat deze een zienswijze op de 
stukken kunnen geven. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021, de 1e begrotingswijzing 
2020 en de voorlopige jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Flevoland, 
Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan de Provinciale Staten te zenden 
opdat deze in staat worden gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting 
2021, de 1e begrotingswijziging en de voorlopige jaarstukken 2019 naar voren 
te brengen. 
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Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Zienswijze Ontwerpbegroting 2021, 
Jaarstukken 2019 en de Resultaatbestemming 
De ontwerpbegroting 2021, de jaarstukken 2019 en de resultaatbestemming 
van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord worden aan Provinciale Staten 
toegezonden zodat Provinciale Staten een zienswijze op de stukken kunnen 
geven. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021, de jaarstukken 2019 en de 
resultaatbestemming van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD 
NHN); 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan de Provinciale Staten te zenden 
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2021, de jaarstukken 2019 en de resultaatbestemming naar 
voren te brengen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 55 van de heer Van den Berg (FvD) over de 
publicatie Concept-RES Noord-Holland Zuid 
De heer Van den Berg (FvD) heeft vragen gesteld over de publicatie Concept-
RES Noord-Holland Zuid. 
 

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. 56 van mevrouw Bezaan, de heer Deen en de 
heer Kaptheijns (PVV) over draagvlak in Gooi en Vechtstreek voor 17 
windturbines en 82 hectare extra zonnepanelen 
De Statenleden Bezaan, Deen en Kaptheijns (PVV) hebben vragen gesteld over 
draagvlak in Gooi en Vechtstreek voor 17 windturbines en 82 hectare extra 
zonnepanelen. 
 

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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Zienswijzen 2020 financiële stukken recreatieschappen 
De provincie Noord-Holland heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019, 
begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van recreatieschappen 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en 
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Twiske- Waterland. Plassenschap Loosdrecht e.o. heeft nu alleen een verzoek 
ingediend voor begrotingswijziging 2020 en heeft aangegeven dat andere 
stukken in juni a.s. worden aangeleverd. De provincie dient een zienswijze in 
op de aangeleverde financiële stukken van recreatieschappen. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij PS voor te 
stellen; 
a) Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 en de concept begrotingen 
2021 van: 
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, 
- Recreatieschap Groengebied Amstelland, 
- Recreatieschap Spaarnwoude, 
- Recreatieschap Twiske-Waterland. 
b) in te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 en de aangepaste 
tarieven 2020 van Plassenschap Loosdrecht e.o. Daarbij als zienswijze in te 
dienen dat de provincie de huidige situatie bij RMN betreurt. Aangezien het 
proces voor organisatieverandering bij RMN reeds in gang is gezet en de 
organisatie moet blijven functioneren tot op het moment dat een besluit 
hierover is genomen, de provincie zich genoodzaakt voelt de verhoogde 
bijdrage te leveren. Wij vragen aan het bestuur van Plassenschap Loosdrecht 
e.o. om na 15 juni a.s. als mede-eigenaar van RMN een adequaat besluit te 
nemen voor de toekomst van RMN en ons nog vóór de aanstaande zomerreces 
daarover te informeren. 
c) Onderstaande zienswijzen op de concept begrotingen 2021 van de onder de 
1a) genoemde recreatieschappen vast te stellen: 
 Gezien de huidige en nog te verwachten effecten van coronacrisis, vragen wij 
uw bestuur: 
• pas op de plaats te maken door de ontwikkelingen die om nieuwe (grote) 
financiële uitgaven vragen, behalve de uitgaven voor veiligheid, uit te stellen of 
op te schorten; 
• kritisch te kijken naar de uitvoering van beheertaken en daarbij efficiëntie te 
boeken; 
• naar nieuwe manieren van beheer, denk daarbij aan governance, te zoeken 
om kosten te besparen. 
Op deze manier voor uw recreatieschap financiële ruimte te creëren om de 
eventuele financiële klappen te kunnen vangen; 
 in de Algemene Besturen van uw recreatieschap de discussie te voeren over 
de omvang van de relatief hoge reserves, ook in relatie tot de 
deelnemersbijdragen. 
d) De zienswijzen op de concept begrotingen 2021 toe te sturen aan het 
dagelijks bestuur van de onder 1a) genoemde recreatieschappen. Aan het 
dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. onder 1b) genoemde 
zienswijze toe te sturen. 
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2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om de genoemde recreatieschappen te 
informeren, nadat PS hierover hebben besloten. 
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Motie M40-2017 Programma Natuurinclusieve landbouw 2018 2019 en de 
doorloop van activiteiten in 2020 
Op grond van motie M40-2017 van Provinciale Staten is de laatste twee jaar 
gewerkt aan het stimuleren van natuurinclusieve landbouw. In een brief aan PS 
wordt verslag gedaan van de activiteiten. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de wijze waarop 
aan motie M40-2017 Programma Natuurinclusieve Landbouw uitvoering is 
gegeven; 
2. Provinciale Staten met brief te verzoeken motie M40-2017 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 51 van de heer Leerink en mevrouw De Vries 
(PvdA) over de MRA-aanpak datacenters 
De heer Leerink en mevrouw De Vries (PvdA) hebben het college vragen gesteld 
over de MRA-aanpak van datacenters. 
 

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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Toepassing Wro-coördinatieregeling Schil Naardermeer 
Gedeputeerde Staten willen dat de Wro-coördinatieregeling wordt toegepast 
voor het Provinciaal Inpassingsplan en het Watergebiedsplan van Waterschap 
Amstel, Gooi en ten behoeve van de realisatie van het project Schil 
Naardermeer. Voordeel is dat dit leidt tot 1 zienswijzenloket voor de burger en 
een snellere juridische vervolgprocedure. Gedeputeerde Staten vragen 
Provinciale Staten in te stemmen met het toepassen van de coördinatieregeling. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 3.33 Wro PS te verzoeken te besluiten om de 
coördinatieregeling van toepassing te verklaren op de voorbereiding en 
bekendmaking van het Provinciaal Inpassingsplan van provincie Noord-Holland 
en het Watergebiedsplan (met peilbesluit) van Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht ten behoeve van realisatie van de Schil Naardermeer. 
2. De portefeuillehouder natuur, landschap en grond te machtigen betrokken 
partners Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Natuurmonumenten alsmede de 
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betrokken gemeenten Weesp, Hilversum en Gooise Meren per brief te 
informeren na besluitvorming door PS. 
3. PS te vragen om GS te machtigen om het definitieve besluit te publiceren. 
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Ontwerp wijzigingsbesluit natuurbeheerplan 2020 
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de 
subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit worden de 
wijzigingen ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2020 ter visie gelegd. Deze 
wijzigingen vinden plaats in overleg met de belanghebbende(n). 
 

Besluit 
1. Het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020, waaronder het 
digitale kaartmateriaal, vast te stellen. 
2. Het ontwerp-wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2020 conform afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage te leggen in de periode van 28 
mei tot en met 8 juli 2020. 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
4. De gemeenten en organisaties waaronder natuurbeheerders, de agrarische 
collectieven en de waterschappen in Noord-Holland, te informeren door middel 
van bijgaande brief. 
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Portefeuilleverdeling, vervangingsregeling en volgorde loco cdK GS 2019-2023 
Op 18 mei 2020 hebben Provinciale Staten mevrouw Zaal benoemd als 
opvolger van de heer Van der Hoek, die burgemeester is geworden in de 
gemeente Schouwen-Duiveland. Mevrouw Zaal neemt het volledige 
takenpakket van de heer Van der Hoek over. 
 

Besluit 
1. De portefeuilleverdeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 
2. De vervangingsregeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 
3. De volgorde van loco-commissaris van de Koning gewijzigd vast te stellen 
conform inliggend voorstel; 
4. PS te informeren over besluit 1. door middel van bijgaande brief; 
5. Gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten de portefeuilleverdeling GS van Noord-
Holland 2019-2023 vast te stellen als bijlage I als genoemd in artikel 2 van het 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland en als genoemd in artikel 1 van het Besluit, mandaat, volmacht en 
machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland. 
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Wijziging diverse subsidie uitvoeringsregelingen in verband met uitbraak 
COVID-19 
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Voor de subsidierelaties van de provincie Noord-Holland kan de uitbraak van 
COVID-19 betekenen dat gesubsidieerde activiteiten komen te vervallen of 
worden uitgesteld. In een aantal uitvoeringsregelingen zijn bepalingen en 
verplichtingen opgenomen die mogelijk niet haalbaar zijn.  Het 
wijzigingsbesluit maakt het mogelijk dat Gedeputeerde Staten kunnen afwijken 
van eerder vastgestelde termijnen of tijdstippen in subsidieregelingen. 
Hierdoor kunnen zij coulant omgaan met eventuele problemen in de uitvoering 
van gesubsidieerde activiteiten als gevolg van het COVID-19 virus. 
 

Besluit 
1. bijgaand besluit tot wijziging van diverse uitvoeringsregelingen in verband 
met de uitbraak van COVID-19, vast te stellen; 
2. het wijzigingsbesluit te publiceren in het provinciaal blad. 
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Concept agenda Weerbaar Noord-Holland 
In de concept Agenda Weerbaar NH is de ambitie uit het coalitieakkoord 
Duurzaam Doorpakken! ten aanzien van de aanpak van ondermijning 
uitgewerkt. 
Zoals opgenomen in de strategische agenda bij het coalitieakkoord, wordt de 
Agenda Weerbaar NH nu in concept aangeboden aan Provinciale Staten 
teneinde deze met de betreffende Statencommissie te bespreken. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de concept Agenda Weerbaar NH 
2. De concept Agenda d.m.v. bijgaande brief ter bespreking aanbieden aan PS. 
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Actieve openbaarmaking van adviezen van de hoor- en adviescommissie en 
beslissingen op bezwaar 
Gedeputeerde staten hebben een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die 
adviseert over bezwaarschriften tegen besluiten van gedeputeerde staten. 
Gedeputeerde staten nemen op basis van zo'n advies een beslissing op 
bezwaar. In het vervolg worden zowel de adviezen van de commissie als de 
beslissingen op bezwaar ná verzending aan de bezwaarmaker in 
geanonimiseerde vorm gepubliceerd op de website. 
 

Besluit 
1. Per heden de adviezen van de hoor- en adviescommissie en de beslissingen 
op bezwaar gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur actief 
openbaar te maken in geanonimiseerde vorm via de pagina: 
https://www.noordholland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken. 
2. Provinciale staten daarover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 57 van mevrouw De Vries (PvdA) over MRA 
agenda 2.0 
Mevrouw De Vries (PvdA) heeft vragen gesteld over de MRA Agenda 2.0. 
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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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Publieksfunctie Huis van Hilde 
De provincie Noord-Holland heeft al langere tijd de wens om voor Huis van 
Hilde een museale status te krijgen. Voor het verkrijgen van deze status is 
vereist dat de rechtspersoon er een moet zijn zonder winstoogmerk. De 
provincie heeft daarom nu besloten om de exploitatie van de publieksfunctie 
zelf te doen per 1 september 2020. Door de coronacrisis kan de huidige BV 
niet voldoen aan alle financiële verplichtingen. Gedeputeerde Staten hebben 
daarom ook besloten tot een eenmalige extra financiële bijdrage voor Huis van 
Hilde om te zorgen voor continuïteit en het Huis van Hilde weer open kan 
zodra dat weer mag volgens de corona maatregelen. 
 

Besluit 
1. dat de provincie de exploitatie van de publieksfunctie van het Huis van Hilde 
zelf gaat doen; 
2. Voor de inwerkingtreding van bovenstaande situatie te streven naar 1 
september 2020; 
3. Incidenteel een subsidie van € 62.500 te verstrekken aan de Exploitatie BV 
voor de periode tot 1 september a.s.; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
 

24 
 

Jaarstukken 2019 
In de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde 
beleid en de behaalde output in het jaar 2019. Het college besluit de 
jaarstukken 2019 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. De voordracht vast te stellen en deze middels bijgevoegde brief aan 

Provinciale Staten toe te zenden waarbij aan Provinciale Staten wordt 
voorgesteld: 
    a. De jaarstukken 2019 vast te stellen; 
    b. De reserve Uittreding Goois natuurreservaat in te stellen conform 
instellingsbesluit in de voordracht; 
    c. Het jaarrekeningresultaat te bestemmen conform het 
ontwerpbesluit in de voordracht; 
    d. De in de voordracht aan PS benoemde kredieten af te sluiten. 

2. De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele 
aanpassingen aan te brengen in de stukken. 
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Ophoging subsidieplafond UvR onderzoeken duurzaam benutten monumenten 
Noord-Holland 2017 
Door het grote aantal aanvragen voor de Uitvoeringsregeling onderzoeken 
duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 is het subsidieplafond 
voor 2020 reeds bereikt. Besloten is voor deze uitvoeringsregeling extra 
middelen beschikbaar te stellen in het jaar 2020. 
 

Besluit 
1. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling onderzoeken duurzaam 
benutten monumenten Noord-Holland 2017 voor het jaar 2020 met € 
75.000,- te verhogen en vast te stellen op € 150.000,-; 
2. Het nieuwe subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling onderzoeken 
duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 voor het jaar 2020 in 
het Provinciaal Blad bekend te maken; 
3. Provinciale staten over besluit 1 te informeren via bijgaande brief. 
 

26 
 

Concept zienswijze herindeling Amsterdam-Weesp 
De gemeenten Amsterdam en Weesp willen per 2022 bestuurlijk fuseren. De 
beide gemeenteraden stellen daartoe een herindelingsadvies vast. GS moeten 
daarover adviseren aan de minister van BZK. GS hebben een (concept) positieve 
zienswijze op deze fusie vastgesteld en vragen aan PS om deze zienswijze te 
bespreken in de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 
2020. Nadat GS het standpunt van PS hebben gehoord, stellen ze de zienswijze 
definitief vast en zenden ze de zienswijze over de fusie aan de minister van 
BZK. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de raadsvoordracht tot vaststelling van het 
herindelingsadvies van de gemeenten Amsterdam en Weesp d.d. 21 april 2020; 
2. Bijgaande conceptbrief aan de minister van BZK vast te stellen en daarin een 
ondersteunende zienswijze te geven; 
3. De raadsvoordracht tot vaststelling van het herindelingsadvies en de 
conceptbrief aan de minister van BZK met onze zienswijze aan PS te zenden 
met het verzoek deze te bespreken in de commissie EFB van 15 juni 2020; 
4. Het herindelingsadvies na vaststelling door de raden van Amsterdam en 
Weesp op resp. 19/20 mei en 27 mei 2020 na te zenden aan PS; 
5. De zienswijze op het herindelingsadvies na bespreking in de commissie EFB 
van 15 juni 2020 definitief vast te stellen in de GS vergadering van 30 juni 
2020; 
6. De gemeenten Amsterdam en Weesp met bijgaande brieven te informeren. 
 

27 
 

Concept zienswijze herindelingsadvies Beemster-Purmerend 
De gemeenten Beemster en Purmerend willen per 1 januari 2022 bestuurlijk 
fuseren. De beide gemeenteraden stelden daartoe een herindelingsadvies vast. 
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GS moeten daarover adviseren aan de minister van BZK. GS hebben een 
(concept) positieve zienswijze op deze fusie vastgesteld en vragen aan PS om 
deze zienswijze te bespreken in de Statencommissie Economie, Financiën en 
Bestuur van 15 juni 2020. Nadat GS het standpunt van PS hebben gehoord, 
stellen ze de zienswijze definitief vast en zenden ze de zienswijze over de fusie 
aan de minister van BZK. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het herindelingsadvies van de gemeenten Beemster en 
Purmerend, vastgesteld op 27 februari 2020; 
2. Bijgaande conceptbrief aan de minister van BZK vast te stellen en daarin een 
ondersteunende zienswijze te geven; 
3. Het herindelingsadvies en de conceptbrief aan de minister van BZK met onze 
zienswijze aan PS te zenden met het verzoek deze te bespreken in de 
commissie EFB van 15 juni 2020; 
4. De zienswijze op het herindelingsadvies na bespreking in de commissie EFB 
van 15 juni 2020 definitief vast te stellen in de GS vergadering van 30 juni 
2020; 
5. De gemeenten Beemster en Purmerend met brieven te informeren. 
 

28 
 

Concept zienswijze herindelingsadvies Dijk en Waard 
De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen per 2022 bestuurlijk 
fuseren. De beide gemeenteraden hebben daartoe het herindelingsadvies Dijk 
en Waard vastgesteld. GS moeten daarover adviseren aan de minister van BZK. 
GS hebben een (concept) positieve zienswijze op deze fusie vastgesteld en 
vragen aan PS om deze zienswijze te bespreken in de statencommissie 
Economie, Financiën en Bestuur van 15 juni 2020. Nadat GS het standpunt van 
PS hebben gehoord, stellen GS de zienswijze definitief vast en zenden GS de 
zienswijze over de fusie aan de minister van BZK. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het herindelingsadvies Dijk en Waard van de 
gemeenten Heerhugowaard en Langedijk d.d. 11 maart 2020; 
2. Bijgaande conceptbrief aan de minister van BZK vast te stellen en daarin 
een ondersteunende zienswijze te geven; 
3. Het herindelingsadvies en de conceptbrief aan de minister van BZK met onze 
zienswijze aan PS te zenden met het verzoek deze te bespreken in de 
    commissie EFB van 15 juni 2020; 
4. De zienswijze op het herindelingsadvies na bespreking in de commissie EFB 
van 15 juni 2020 definitief vast te stellen in de GS-vergadering van 30 juni 
2020; 
5. De gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar met bijgaande brieven 
te informeren. 
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Beleidsnotitie Sport 
De Beleidsnotitie Sport beschrijft de ambities van dit college op het gebied van 
sport. De komende coalitieperiode gaan wij inzetten op het aanwijzen van 
koplopers en het inspireren en informeren van sportverenigingen. Hierbij 
richten wij ons op twee thema’s: verduurzaming van sportaccommodaties en 
inclusieve deelname van LHBTIQ+ aan de sport. 
 

Besluit 
1. De Beleidsnotitie Sport vast te stellen; 
2. PS verzoeken de Beleidsnotitie Sport te plaatsen op de B-agenda van de 
Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur op 15 juni 2020. 
 

30 
 

Annotatie bij agenda Algemene Vergadering Aandeelhouders Zeehaven 
IJmuiden N.V. 20 mei 
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 Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Zeehaven IJmuiden N.V. op 20 mei 2020; 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Zeehaven 
IJmuiden N.V. op 20 mei 2020. 
 

31 
 

Huisvesting buitenlandse werknemers 
Op 10 februari jl. heeft de gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen in 
de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat toegezegd om de commissie 
van informatie te voorzien, zodat er in de commissie een gesprek kan worden 
gevoerd over de provinciale rol met betrekking tot het tekort aan huisvesting 
voor buitenlandse werknemers. 
 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 2017-2019 Huisvesting 
buitenlandse werknemers in De Kop/Noord-Holland Noord en de Routekaart 
naar goede huisvesting voor EU-arbeidsmigranten 2019; 
2. PS te informeren over het huisvesten van buitenlandse werknemers door het 
toezenden van de Voortgangsrapportage 2017-2019 Huisvesting buitenlandse 
werknemers in De Kop/Noord-Holland Noord en de Routekaart naar goede 
huisvesting voor EU-arbeidsmigranten 2019. 
 

32 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 37 van mevrouw De Vries (PvdA) over 
ruimtelijke subsidies 
Mevrouw de Vries (PvdA) heeft vragen gesteld over ruimtelijke subsidies. 
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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 

over de nummers: 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  18, 19, 20, 21, 22  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  13, 14, 15, 26, 27, 28  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  16, 17  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  23, 24, 25, 29, 30  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  7, 8, 9, 10, 11, 12  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  31, 32 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3, 4, 5, 6  
 
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/
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  Onderwerp Besluit 

1. 
Niet langer van toepassing 
verklaren besluit 2015 
verkenning bijdrage RWS 
locatie Den Helder 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van het beëindigen van het onderzoek naar de 
mogelijkheden van ontwikkeling van de RWS/Marsdiepkade in de 
haven van Den Helder voor civiel medegebruik; 
2. Door verzending van inliggende brief de Port of Den Helder 
(hierna: PoDH) op de hoogte te stellen van het niet langer van 
toepassing verklaren van het GS besluit 732780/732799 waarin 
de provincie toezegt zich in te spannen voor een financiële 
bijdrage van 600.000 euro (binnen staatssteunregels) om het 
tekort op deze business case op te kunnen lossen; 
3. De brief tevens in afschrift naar de gemeente Den Helder en 
ministerie van Defensie te zenden; 
4. De nog vigerende geheimhouding op besluit 732780/732799 
hiermee op te heffen. 
 

2. 
Voortgang aanpak 
stikstofproblematiek 

 
Besluit 
1. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over 
de voortgang van de aanpak van de stikstofproblematiek; 
2. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele 
aanpassingen aan te brengen in de tekst van de brief aan PS; 
3. Niet in te stemmen met de conceptstartverklaring van het Rijk 
zoals opgenomen in bijlage 4, welke is bedoeld om afspraken te 
maken over de verdere aanpak van de stikstofproblematiek tussen 
de provincies en de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, zo mogelijk tijdens de BAC VP-vergadering van 7 
november aanstaande, en de volgende inhoudelijke opmerkingen 
als randvoorwaarde te zien voor instemming: 
a. een evenredige inzet op zowel gebiedsgerichte als generieke 
maatregelen. Het Rijk gaat over de landelijke generieke 
maatregelen en provincies zijn verantwoordelijk voor de 
gebiedsgerichte (bron-)maatregelen; 
b. een realistisch tijdpad waarbij wordt gestuurd op 
zorgvuldigheid met een zo hoog mogelijk tempo; 
c. een realistische en proportionele verdeling van de te maken 
kosten; 
d. heldere afspraken over de inzet van het Rijk voor reductie van 
stikstofemissie uit sectoren waarover de provincie geen 
bevoegdheid heeft, zoals de scheepvaart en de luchtvaart; 
4. De portefeuillehouder te mandateren om hierover in gesprek te 
gaan met het IPO en de minister van LNV; 
5. In te zetten op het ondertekenen van een definitieve 
startverklaring, met inachtneming van het voorgaande en onder 
voorbehoud van instemming door de colleges van GS van de 
twaalf provincies, in januari 2020; 
6. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g, 
Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op 
de onder 3 t/m 5 genoemde besluiten alsmede op de 
conceptstartverklaring Stikstof Rijk-provincies (bijlage 4) en voort 
te laten duren tot na de onder besluitpunt 5 genoemde 
instemming van de 12 provincies. 
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3. 
Aandeelhoudersvergadering 
Innovatiefonds Noord-
Holland d.d. 2 april 2020 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van het Innovatiefonds 
Noord-Holland B.V. (INH) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 
2 april 2020: 
a. Vaststelling van de jaarrekening 2019; 
b. Verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid 
in 2019 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen 
per 3 april 2020; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen - met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

4. 
Conceptbeleidsregel intern- 
en extern salderen 

 
Besluit 
1. In te stemmen met de inzet van de provincies voor het overleg 
met de minister op 29-11 volgens bijgaande notitie, onder het 
voorbehoud dat indien uit de Noord-Hollandse botsproeven van 
27 november nog belangrijke juridische of beleidsmatige 
complicaties naar voren komen, kan worden bekeken of deze nog 
kunnen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de 
beleidsregel; 
2. Het besluit onder 1 mee te geven aan de IPO-
vertegenwoordigers in het bestuurlijk overleg tussen Rijk en IPO 
op 29 november a.s.; 
3. In te stemmen met het format van de voortgangsrapportage 
aan de landelijke Regietafel onder de voorwaarde dat per kwartaal 
wordt gerapporteerd; 
4. Kennis te nemen van het processchema en de agenda van het 
bestuurlijk overleg van 25 november; 
5. Kennis te nemen van de rapportage ‘Stikstof en verder’ en uit 
het midden van het college een lid af te vaardigen naar de nieuwe 
Bestuurlijke Advies Commissie Stikstof; 
6. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g, 
Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op 
de onder 1 t/m 5 genoemde besluiten en voort te laten duren tot 
na het besluit tot vaststelling van de ‘Beleidsregel intern- en 
extern salderen’. 
 

5. 
Afspraken Regio Deal ZaanIJ 

 
Besluit 
1. Bijgaande Regio Deal ZaanIJ aan te gaan met het Rijk en de 
gemeenten Zaanstad, Amsterdam en Oostzaan; 
2. Portefeuillehouder Natuur te machtigen om de Regio Deal 
namens de provincie en GS te ondertekenen; 
3. Provinciale staten door middel van bijgaande brief over 
bovengenoemd besluit te informeren. 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, in samenhang met het 
belang genoemd in artikel 10, 2e lid, sub b, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en de onderliggende documenten en dit 
voort te laten duren tot een brief aan de Tweede Kamer is 
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gestuurd over de uitwerking van de Regio Deal. 
 

6. 
Transitie bediening 
kunstwerken 

 
Besluit 
1. Met ingang van 1 november 2020 de 
uitbestedingsovereenkomst Bediening Kunstwerken PNH met 
Trigion Services B.V. te beëindigen; 
2. De vaststellingsovereenkomst met Trigion Services B.V. aan te 
gaan; 
3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de 
vaststellingsovereenkomst namens GS te ondertekenen; 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub 
g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op de vaststellingsovereenkomst; 
5. Het voornemen te hebben de bediening van bruggen en sluizen 
met ingang van 1 november 2020 te laten verzorgen door een 
vaste kern van bedienaren in dienst van de provincie; 
6. Het voornemen te hebben een flexibele schil van bedienaren uit 
te besteden bij meerdere marktpartijen; 
7. Akkoord te gaan met de daarmee verbonden transactiekosten 
in 2019 en 2020; 
8. De jaarlijkse financiële consequenties van de operationele 
kosten vanaf 2020 mee te nemen in de kadernota 2021; 
9. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, van de 
wet openbaarheid van bestuur, het besluit geheim te houden 
totdat de brugbedienaren zijn geïnformeerd; 
10. De Ondernemingsraad advies te vragen over de voorgenomen 
besluiten genoemd onder 5 en 6; 
11. De vakbonden in het GO te informeren over dit besluit; 
12. PS, na afloop van de geheimhoudingstermijn, over dit besluit 
te informeren door middel van bijgaande brief. 
 

7. 
Reactie op het wetsvoorstel 
Mobiliteitsfonds 

 
Besluit 
1. In te stemmen met de reactie vanuit de decentrale overheden 
op het wetsvoorstel Mobiliteitsfonds; 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f Wob, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en voort te laten duren 
tot de reactie van het IPO aan de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat is verzonden. 
 

8. 
Vaststellen reactie op 
Bestuurlijke Nota Wonen 
Randstedelijke Rekenkamer 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke nota van de Randstedelijke 
Rekenkamer inzake het onderzoek Wonen; 
2. De reactie namens GS op het onderzoek Wonen vast te stellen 
en de rekenkamer hierover te informeren via bijgevoegde brief. 
3. Gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
het belang genoemd in artikel 1 0, tweede lid, sub f en g van de 
Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op 
de concept bestuurlijke nota (kenmerk 1284324/1318956) en 
voort te laten duren totdat het eindrapport door de Randstedelijke 
Rekenkamer aan PS is aangeboden. 
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9. 
Voorgenomen GS-besluit 
project Duinpolderweg 

 
Besluit 
1. Het voornemen uit te spreken om: 
a. De genomen besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland van 26 juni 2018 en 30 oktober 2018 met betrekking tot 
de vaststelling van het voorkeursalternatief Duinpolderweg en de 
hieraan gekoppelde planuitwerkingsfase in te trekken. 
b. De precieze consequenties van de in te trekken besluiten 
worden nader uitgewerkt, waarbij het coalitieakkoord “Duurzaam 
Doorpakken” van 12 juni 2019 leidend is voor het vervolg van het 
project. Concreet wordt er besloten om: 
i. Alleen in te zetten op het opwaarderen van de (Nieuwe) 
Bennebroekerweg vanaf de A4 met een toekomstvaste aansluiting 
op de N205.  
ii. Doortrekking van de N205 naar de N208 en studie naar de 
inpassing ervan in de Oosteinderpolder worden buiten deze 
planuitwerking gelaten en deze collegeperiode niet opgepakt; 
iii. De realisatie van de randweg Zwaanshoek, de verbinding Lisse-
A44 en ringvaartpassages ten behoeve van autoverkeer worden 
buiten deze planuitwerking gelaten en worden deze 
collegeperiode niet opgepakt. 
iv. De aanbestedingsprocedure voor de planuitwerkingsfase van 
het huidige project Duinpolderweg definitief stop te zetten. 
c. Het resterende bedrag van ca €55 miljoen in te zetten voor de 
verdere planuitwerking en realisatie van het opwaarderen van de 
Bennebroekerweg. 
d. Nadere afspraken te maken met de Vervoerregio en de 
gemeente Haarlemmermeer over de uitwerking en de afspraken 
vast te leggen in een Samenwerkingsovereenkomst, die in Q3-
2020 gereed is. 
e. De HOV opgave Noordwijk-Schiphol en fietsopgave voor de 
Bollenstreek los te beschouwen, respectievelijk los te koppelen 
van het project Duinpolderweg en hierover aparte afspraken te 
maken voor een vervolg met de Provincie Zuid-Holland, 
Vervoerregio en betrokken gemeenten. 
f. Mandaat te verlenen aan de portefeuillehouder bereikbaarheid 
en mobiliteit om de stuurgroep Duinpolderweg in zijn huidige 
vorm op te heffen en daarmee de trekkersrol van de provincie 
Noord-Holland voor dit project te beëindigen; 
g. Het genomen GS-besluit ter besluitvorming voor te leggen aan 
Provinciale Staten Noord-Holland. 
2. Dit voornemen in te brengen tijdens de eerstvolgende 
stuurgroep Duinpolderweg van 25 maart 2020 via bijgaande 
memo; 
3. Kennis te nemen van het gezamenlijke communiqué dat de 
stuurgroep Duinpolderweg voornemens is om na de afloop van de 
stuurgroep naar buiten te brengen; 
4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op 
deze besluiten en op te heffen nadat de betreffende vergadering 
van de stuurgroep Duinpolderweg is afgerond; 
5. PS na afloop van de geheimhoudingstermijn te informeren door 
middel van bijgaande brief. 
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10. 
Stand van zaken 
stikstofdossier 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de voorlopige inventarisatie van aantallen 
projecten in Noord-Holland waar knelpunten te verwachten zijn 
door de uitspraak van de Raad van State inzake het Programma 
Aanpak Stikstof; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen nadat de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid de Tweede Kamer over dit 
onderwerp heeft geïnformeerd. 
3. Provinciale Staten met inliggende brief informeren op het 
moment dat de geheimhouding op dit besluit is komen te 
vervallen. 
 

11. 
BOK Bereikbaarheid 
Zandvoort 

 
Besluit 
1. De Bestuursovereenkomst (BOK) Bereikbaarheid Zandvoort aan 
te gaan; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de 
Bestuursovereenkomst namens de provincie en GS te 
ondertekenen; 
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f en g, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en alle bijbehorende 
documenten totdat alle partijen hebben ingestemd en de 
Bestuursovereenkomst hebben ondertekend; 
4. PS te informeren via bijgevoegde brief op het moment dat alle 
partijen hebben ingestemd en de Bestuursovereenkomst hebben 
ondertekend. 
 

12. 
Brief aan gemeente Opmeer 

 
Besluit 
1. Het college van Opmeer een brief te sturen over een mogelijke 
snelheidsverlaging conform bijgevoegd concept; 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub f, 
geheimhouding op te leggen op besluit en voort te laten duren tot 
na het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouder met de 
gemeente Opmeer. 
 

13. 
Woondeal Ministerie van 
BZK en MRA 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van de inhoud van de voorgenomen woondeal 
van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK); 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, 2e lid, sub f en sub g, 
geheimhouding op te leggen op de concept-Woondeal MRA-BZK 
kenmerk: 1236645/1236651) en voort te laten duren tot 
ondertekening van de woondeal op 5 juli 2019; 
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14. 
Energieverkenning 
IJsselmeergebied 
 

 
Besluit 
1. kennis te nemen van de concept Energieverkenning 
IJsselmeergebied in opdracht van de provincies Fryslân, Noord-
Holland, Overijssel en Flevoland; 
2. de gedeputeerde Water, als coördinerend gedeputeerde voor 
het IJsselmeergebied, te machtigen om: 
- tijdens de stuurgroep Energieverkenning IJsselmeergebied op    
21 januari 2019 kennis te nemen van de concept 
Energieverkenning IJsselmeergebied; 
- de energieverkenning in te brengen als mogelijke bouwsteen 
voor de Regionale Energie Strategieën in Noord-Holland; 
3.op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van de 
Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit tot en met 
kennisname door de Stuurgroep Energieverkenning op 21 januari 
2019. 
 

15. 
Convenant verduurzaming 
stadsverwarmingscentrale 
Diemen 

 
Besluit 
1. Het concept-convenant verduurzaming 
stadsverwarmingscentrale Diemen aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Milieu te machtigen het concept- 
convenant te ondertekenen; 
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van de 
Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit tot en met 
vrijdag 28 juni 2019. 
 

16. 
Redeneerlijn A8-A9 in 
relatie tot Stelling van 
Amsterdam en gesprek 
minister OCW 
 
 

 
Besluit: 
1.de redeneerlijn Verbinding A8-A9 i.r.t. de Stelling van 
Amsterdam vast te stellen; 
2.de inhoud van de redeneerlijn te bespreken met de minister van 
OCW op woensdag 25 april 2018; 
3.PS te informeren met inliggende brief nadat het gesprek met de 
minister van OCW is afgerond; 
4.de gedeputeerde Mobiliteit te machtigen voor redactionele 
aanpassingen; 
5.gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
artikel 10, tweede lid, sub g, van de Wob, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op de redeneerlijn totdat het overleg met 
de minister is afgerond. 
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