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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 21 april 2020 
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Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2020 
De provincie biedt met de aangepaste uitvoeringsregeling Woonvisie 2020 de 
mogelijkheid dat de woonregio’s in Noord-Holland subsidie kunnen aanvragen 
voor het opstellen van een woonakkoord. In een woonakkoord maken de 
regio’s afspraken met de provincie over de woningbouwopgave en over andere 
onderwerpen rond wonen. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling Woonvisie Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. De Uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. De regio’s hierover te informeren door middel van een brief; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief. 
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Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds d.d. 24 april 2020 
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de 
hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur 
van het Waddenfonds van 24 april 2020 en in te stemmen met de voorgestelde 
inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 38 van de heer Voskuil (PvdA) over de 
invoering Omgevingswet en Omgevingsverordening 
De heer Voskuil van Partij van de Arbeid heeft vragen gesteld over de invoering 
van de Omgevingswet en de Omgevingsverordening. 
 

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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Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 2019 
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het 
Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2019 en de resultaten van 
de beoordelingen van alle gemeenten over 2019 worden op www.noord-
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holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te 
maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 over de uitvoering van het 
interbestuurlijk toezicht op gemeenten, waterschappen en Wgr-regelingen; 
2. Kennis te nemen van de publicatie van de beoordelingen van de gemeenten 
over 2019 op de vier risicodomeinen Financiën, Omgevingsrecht, 
Informatiebeheer en Huisvesting verblijfsgerechtigden via de webpagina 
www.noord-holland.nl/ibt. 
3. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel van 
inliggende brief. 
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Reisverslag Grune Woche 
Gedeputeerde J.Chr. van der Hoek bracht op uitnodiging van minister Schouten 
van 16 tot en met 18 januari 2020 een werkbezoek aan Berlijn in het kader van 
de Grüne Woche. De Grüne Woche is ‘s werelds grootste consumentenbeurs op 
agro-food gebied en tevens een belangrijke netwerk en lobby bijeenkomst 
voor de publiek-private Nederlandse agro-food keten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het reisverslag van het werkbezoek van gedeputeerde 
Van der hoek aan de Grüne Woche in Berlijn; 
2. Het reisverslag met bijgaande brief toe te sturen aan PS. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 16 van Statenlid I. Kostic (PvdD) over 
discriminatie van vega-melkboeren bij toekenning ‘duurzame’ EU-subsidies. 
Statenlid Kostić van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over 
discriminatie van vega-melkboeren bij toekenning ‘duurzame’ EU-subsidies. 
 

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. 23 van Statenlid I. Kostić (PvdD) over het 
verduurzamen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid via het NSP en 
lobby 
Statenlid Kostić van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het 
verduurzamen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid via het NSP en 
lobby. 
 

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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Brief GS aan PS stand van zaken RES'en 
Met deze brief willen GS PS informeren over de stand van zaken van de 
Regionale Energie Strategieën (RES’sen) in Noord-Holland. Aanleiding is, dat 
eind april de concept RES’en Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid 
openbaar gemaakt worden. De concept RES’sen worden vervolgens ter 
besluitvorming voorgelegd aan Colleges van gemeenten, provincie en het 
Dagelijks Bestuur van Waterschappen. De concept RES’en zijn een eerste 
uitkomst van een intensieve samenwerking en participatie tussen overheden, 
Waterschappen en maatschappelijke partijen. De zoekgebieden voor wind- en 
zonenergie zijn een eerste aanzet en worden in aanloop naar de RES 1.0 verder 
geconcretiseerd, er kunnen in praktijk zoekgebieden afvallen en bijkomen. 
Daarnaast is de Coronacrisis aanleiding geweest om PS te informeren over de 
aangepaste landelijke planning van de RES’en. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de informerende brief aan PS over de stand van zaken 
Regionale Energiestrategieën. 
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Samenwerkingsovereenkomst eNoses Tata en provincie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland gaat een samenwerking aan met Tata Steel voor 
het delen van de informatie van eNoses, voor een proefperiode van één jaar. 
Het doel is om meer inzicht te krijgen in geurhinder en de bronnen van 
geurhinder in de regio IJmond. Een eNose is een sensor die concentraties van 
stoffen in de lucht kan meten. Maandelijks wordt een technische rapportage 
opgesteld met alleen de meetresultaten, driemaandelijks wordt een 
uitgebreidere analyse gemaakt die voorzien is van een publieksvriendelijke 
toelichting. 
 

Besluit 
1. De 'Samenwerkingsovereenkomst enoses Tata Steel en PNH' aan te gaan met 
Tata Steel. 
2. De portefeuillehouder milieu te machtigen de overeenkomst te tekenen. 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

10 
 

Tijdelijk intrekken mandaat invorderen dwangsommen 
Bij het invorderen van de dwangsommen bij Harsco Metals zijn de proces- en 
werkafspraken uit 2017 en 2020 door de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) niet gevolgd. Het college stelt onderzoek in 
naar het proces en zal de bevoegdheid om dwangsommen in te vorderen zelf 
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uitoefenen totdat het proces tussen de OD NZKG en de provincie in de praktijk 
bewezen is verbeterd. 
 

Besluit 
1. In overleg met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), 

een extern bureau opdracht te geven om het gehele proces rondom het 
invorderen van dwangsommen door de OD NZKG en de provincie 
Noord-Holland, van de afgelopen twee jaar bij bedrijven waarvoor de 
provincie Noord-Holland bevoegd gezag is, te onderzoeken en 
verbetervoorstellen te doen.  

2. Conform artikel 10:7 van de Algemene wet bestuursrecht de 
bestuursbevoegdheden, die gemandateerd zijn aan de OD NZKG, ten 
aanzien van  het invorderen van dwangsommen ex artikel 5:33 van de 
Awb (gedeeltelijk) zelf uit te oefenen met ingang van het moment 
waarop een protocol is vastgesteld waarin de werkafspraken tussen de 
OD NZKG en Gedeputeerde Staten zijn opgenomen.  

3. De gedeputeerde (toezicht op) OD NZKG te mandateren om een 
dergelijk protocol, zoals genoemd in besluitpunt 2 vast te stellen. 

 

11 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 26 van de heer Van den Berg (FvD) over de 
fijnstofuitstof onder andere in relatie tot het onderwerp bandenslijtage 
De heer Van den Berg van Forum voor Democratie heeft vragen gesteld over de 
fijnstofuitstoot onder andere in relatie tot het onderwerp bandenslijtage. 
 

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. 28 van de heer Van den Berg (FvD) over 
brandveiligheid (lithium) accu's in parkeergarages 
De heer Van den Berg (Forum voor Democratie) heeft vragen gesteld over 
brandveiligheid (lithium) accu’s in parkeergarages. 
 

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. 31 van mevrouw Doevendans (PvdA) over 
buurtbussen 
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Mevrouw Doevendans van de Partij van de Arbeid heeft een vragen gesteld over 
buurtbussen. 
 

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. 33 van de heer Jensen (FvD) over '1000 
miljoen extra nodig voor Zuidasdok' 
De heer Dessing en de heer Jensen van Forum voor Democratie hebben vragen 
gesteld over '1000 miljoen extra nodig voor Zuidasdok' 
 

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. 34 van de heer Jensen (Fv)D inzake project 
Duinpolderweg 
De heer Jensen (Forum voor Democratie) heeft vragen gesteld over het project 
Duinpolderweg. 
 

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. 44 van de heer Terwal (VVD) inzake project 
Duinpolderweg 
De heer Terwal (VVD) heeft vragen gesteld over het project Duinpolderweg. 
 

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. 36 van de heer Cardol (GroenLinks) over het 
verbod op gebruik van glyfosaat in pachtcontracten van de provincie Noord-
Holland 
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De heer Cardol van GroenLinks heeft vragen gesteld over een verbod op het 
gebruik van glyfosaat in de pachtcontracten van de 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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Actualiteitenoverzicht tbv PS - 7 
Om Provinciale Staten aangesloten te houden op relevante en actuele 
ontwikkelingen gedurende de periode dat de maatregelen rondom het 
Coronavirus van kracht zijn, informeert het college van Gedeputeerde Staten 
Provinciale Staten wekelijks schriftelijk met een actualiteitenoverzicht. Deze 
brief is het zevende actualiteitenoverzicht. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief op de hoogte te stellen van relevante en 
actuele ontwikkelingen. 
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Reglement van Orde GS 2020 
Op grond van de Provinciewet stellen Gedeputeerde staten een reglement van 
orde voor hun vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan 
Provinciale Staten wordt toegezonden. Het huidige reglement dateert van 
2015. De nieuwe versie is geüpdatet naar de huidige situatie. 
 

Besluit 
1. Het Reglement van Orde GS Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. Het Reglement te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Publiceren GS declaraties internet 1e kwartaal 2020 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronden van het kwartaal plaats. 
 

Besluit 
1. Het bijgaand overzicht (bijlage 2) met te publiceren declaraties en facturen 
van GS-leden, zoals die in het 1e kwartaal 2020 in de financiële administratie 
zijn verantwoord, vast te stellen. 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie. 
3. De bijbehorende pfd bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Eerste lezing jaarstukken 2019 
In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
provinciale uitgaven en inkomsten in 2019. Deze eerste behandeling van de 
Jaarstukken 2019 door GS is ter kennisname. Na de accountantscontrole volgt 
besluitvorming over de definitieve versie van de jaarstukken 2019. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2019. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 29 van de heer Hoogervorst (SP) inzake het 
Sluis Haven Informatiepunt (SHIP) 
Statenlid de heer Hoogervorst van de SP heeft vragen gesteld over het Sluis 
Haven Informatiepunt (SHIP). 
 

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  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  4, 5, 6, 7  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  17  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  21, 22  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  8  
J. van de Ven   tel. (06) 5284 1171  1, 2, 3 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
 
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/

