Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland van 23 juni 2020
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Beantwoording Statenvragen nr. 66 van de heer Hoogervorst (SP) over
Toekomst Rijksmonument Joods Werkdorp Nieuwesluis in Slootdorp
De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over Toekomst
Rijksmonument Joods Werkdorp Nieuwesluis in Slootdorp.

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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Vaststelling 11 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten in
diverse Noord-Hollandse gemeenten
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken,
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet
meer actueel waren. Die zijn daarom geactualiseerd.

Besluit
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de
redengevende omschrijvingen van 11 provinciale monumenten in diverse
Noord-Hollandse gemeenten vast te stellen;
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/bewoners/gebruikers van
deze monumenten en de betreffende gemeenten het besluit onder 1. bekend
te maken.
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Keuze nieuwe GS-dienstauto's
Het College van GS besluit het GS dienstvervoer in de komende leaseperiode
van drie jaar uit te voeren met één elektrische auto (Audi e-tron 55 quattro) en

drie hybride auto’s (BMW X5 xDrive45e).

Besluit
1. Het GS dienstvervoer in de komende leaseperiode van drie jaar uit te voeren
met één elektrische auto (Audi e-tron 55 quattro) en drie hybride auto’s (BMW
X5 xDrive45e);
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2. De portefeuillehouder Personeel en Organisatie te machtigen om PS te
informeren over dit besluit door middel van een brief.
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Regenbooginitiatief
In 2018 hebben Provinciale Staten (PS) het Regenbooginitiatief 2.0
aangenomen. Gedeputeerde Staten informeren PS over de voortgang op dit
onderwerp.

Besluit
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de stand
van zaken rond de uitvoering van het Regenbooginitiatief 2.0.
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Aandeelhoudersbesluit PWN benoeming accountant
Conform de statuten van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland wordt de
accountant benoemd door de algemene vergadering, hetgeen thans is gedaan.

Besluit
Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het
kapitaal van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) waarbij
besloten wordt tot het benoemen van Ernst & Young Accountants LLP als
accountant voor een initiële contractperiode van 4 jaar, waarbij de
overeenkomst 4 maal kan worden verlengd met een jaar.
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Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West
In de Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West wordt de al langer
bestaande samenwerking tussen de (betalende) deelnemers in het Regionaal
Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West geformaliseerd. Het RBO Rijn-West houdt
zich bezig met de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water in het
stroomgebied Rijn-West. De deelnemers zijn vier provincies, waaronder
Noord-Holland, acht inliggende waterschappen en de Staat.

Besluit
1. De Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied Rijn-West met een aantal
andere overheden aan te gaan;
2. De gedeputeerde Water te machtigen zo nodig in te stemmen met
redactionele wijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst Stroomgebied
Rijn-West en deze te ondertekenen;
3. Aan te wijzen als afgevaardigde van het Regionaal Bestuurlijk Overleg van
het Samenwerkingsverband Stroomgebied Rijn-West de heer C.J. Loggen,
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gedeputeerde alsmede als plaatsvervangende afgevaardigden de
sectormanager, de plaatsvervangend sectormanager en de beleidsadviseur;
4. Het Mandaatbesluit samenwerking Stroomgebied Rijn-West provincie
Noord-Holland vast te stellen;
5. Provinciale Staten te informeren door middel van inliggende brief.
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Aanpak Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040
De provincie Noord-Holland start samen met de gemeente Haarlemmermeer en
de Vervoerregio Amsterdam een Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040. Het
groeiend aantal woningen en de stijging van het aantal arbeidsplaatsen zorgt
er voor dat het steeds drukker gaat worden in de gemeente Haarlemmermeer
en de regio. Met de netwerkstudie wordt onderzocht hoe de bereikbaarheid
van dit gebied er op lange termijn (2040) uit moet zien. Begin 2021 zijn de
eerste resultaten van het onderzoek beschikbaar.

Besluit
1. In te stemmen met het starten van een Netwerkstudie Haarlemmermeer
2040;
2. Deze gezamenlijk uit te voeren met de gemeente Haarlemmeer en de
Vervoerregio Amsterdam, waarbij de gemeente Haarlemmermeer als
penvoerder optreedt;
3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.
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Afstemming input zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS)
Het kabinet heeft de Ontwerp luchtvaartnota “Verantwoord vliegen tot 2050”
ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor een ieder daarop een zienswijze in
te dienen. De Bestuurlijke Regie Schiphol bereidt een gezamenlijke zienswijze
voor. Het college van GS heeft kennis genomen van de voorgestelde inzet.
Tegelijkertijd is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet ter consultatie
gegaan. Omdat onderdelen hiervan een relatie hebben met de afspraken die in
het kader van wonen en vliegen in 2016 door de regio met het Rijk zijn
gemaakt, wordt daarom in de BRS ook hierop een gezamenlijke reactie
voorbereid.

Besluit
1. Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft
ingestemd met de zienswijzen en de brandbrief van de BRS;
2. Te constateren dat PS hierover zijn geïnformeerd door middel van bijgaande
brief.
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Onderzoek vergunningen Kooksfabrieken Tata Steel
Eén van vervolgstappen n.a.v. de sinterkoelers Tata Steel - waarvan de emissie
niet in overeenstemming bleek met de vergunning - is een onderzoek naar de
vergunningen van fabrieken van Tata Steel. Dit onderzoek is bedoeld om na te
gaan of er in de fabrieken c.q. in de vergunningvoorschriften zaken zitten die
kunnen leiden tot een situatie zoals eerder met de sinterkoelers. Het
onderzoek naar de vergunning van de Kooksfabrieken is nu gereed.

Besluit
1. Kennis te nemen van het “Onderzoek vergunningen Kooksfabrieken Tata
Steel” van het bureau SPPS.
2. PS te informeren over het onderzoek met bijgaande brief.
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Rapport brandveiligheid zorginstellingen provincie Noord-Holland 2019
De provincie Noord-Holland onderzocht of zorginstellingen de regels voor
brandveiligheid naleven. En of gemeenten de controle hierop beter had moeten
borgen in hun organisatie. Dit gebeurde in 2019, voordat de Covid-19 crisis
uitbrak. Tijdens het onderzoek werden bij zorginstellingen overtredingen
geconstateerd die meestal direct aangepast konden worden. De provincie
concludeert dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor de
brandveiligheid in de zorginstellingen.

Besluit
1. De rapportage “Brandveiligheid Zorginstellingen in de provincie NoordHolland 2019” vast te stellen;
2. Gemeenten schriftelijk (conform conceptbrief) te informeren over de
uitkomsten van het onderzoek en de voortgang;
3. BZK (conform conceptbrief) te informeren over de uitkomsten;
4. PS te informeren via bijgaande brief.
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Uitvoeringsregeling drugsafvaldumpingen in 2020
De provincie Noord-Holland stelt een uitvoeringsregeling vast, met een
subsidieplafond van € 37.350, voor subsidie voor projecten gericht op herstel
van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval. Het
ministerie van Justitie en Veiligheid stelt hiervoor jaarlijks € 1miljoen
beschikbaar voor alle provincies. Op basis van het aantal dumpingen van
drugsafval in 2019 in Noord-Holland wordt € 37.350 hiervan beschikbaar
gesteld aan de provincie Noord Holland voor subsidieverstrekking.
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Besluit
1. De uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord- Holland
2020 vast te stellen;

2. Het mandaatbesluit uitvoeringsregeling opruiming drugsafval NoordHolland 2020 vast te stellen;

3. Provinciale Staten te informeren met de bijgaande brief;

4. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid met bijgaande brief te

verzoeken een bijdrage van € 37.350 te verlenen voor het subsidiëren
van particulieren en overheden in de provincie Noord-Holland die in

2020 kosten maken of in 2019 kosten hebben gemaakt voor het
opruimen van gedumpt drugsafval;

5. De gemeenten, waterschappen, (particuliere) terreinbeheerders en
omgevingsdiensten met bijgaande brief te informeren over de
uitvoeringsregeling als bedoeld onder punt 1;

6. De uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland
2016, d.d. 30 januari 2018, nr. 1033546/1033556 in te trekken;

7. De onder 1 en 2 bedoelde besluiten te publiceren in het Provinciaal
Blad.
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Annotaties vergadering IPO Bestuur 25 juni 2020 en Algemene Vergadering IPO
30 juni 2020
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 25 juni 2020 en de IPO AV op 30 juni 2020.

Besluit
Kennis te nemen van de agenda's IPO Bestuur 25 juni 2020 en IPO AV 30 juni
2020 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotaties.
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Geitenhouderij: Publicatie onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden
(VGO III) 2020
Provincie Noord-Holland heeft regels voor de geitenhouderij opgesteld in de
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), uit voorzorg voor de
volksgezondheid. Dit besluit is genomen op basis van landelijke onderzoeken,
die uitwezen dat er meer longontstekingen voorkomen in een straal van 2 km
rondom geitenhouderijen. In een vervolgonderzoek, gepubliceerd op 24 april
2020, wordt de associatie tussen longontsteking en nabijheid van
geitenhouderijen opnieuw vastgesteld. Gedeputeerde Staten zien daarom geen
aanleiding om de regels in de PRV aan te passen en informeren Provinciale
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Staten over het onderzoeksrapport.

Besluit
1.

Kennis te nemen van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid
Omwonenden III: Longontsteking in de nabijheid van geiten- en
pluimveehouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’;

2.

Geen aanleiding te zien om de bestaande regels voor de geitenhouderij in
de Provinciale Ruimtelijke Verordening aan te passen;

3.

PS te informeren over de publicatie van dit onderzoek middels bijgaande
brief.
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Monitor Arbeidsmarkt 2019-2020
In de Monitor Arbeidsmarkt 2019-2020 wordt de stand van zaken gegeven van
de Noord-Hollandse arbeidsmarkt per 1 januari 2020. De monitor geeft inzicht
in de ontwikkeling van de bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid,
werkloosheid, aantal leerlingen, uitkeringen en vacatures.

Besluit
1. De Monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland 2019-2020 vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief.
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Monitor Detailhandel 2020
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends
en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over
gemeentelijke plannen. Het aantal en de oppervlakte van winkels is het
afgelopen jaar (ijkmoment 01-01-2020) afgenomen. De leegstand is
toegenomen, de toekomstbestendigheid van winkelgebieden afgenomen en de
banengroei is voornamelijk te vinden in het online-winkelen.

Besluit
1. De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2020 vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief.
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De Kop Werkt! Jaarrapportage 2019 en verlengen programma
De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van
Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de
uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het
programma wordt gerapporteerd. Er wordt voorgesteld om de
samenwerkingsovereenkomst met een jaar te verlengen.
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Besluit
1. De Jaarrapportage 2019 van het programma ‘De Kop Werkt!’ vast te stellen;
2. De Jaarrapportage 2019 ter kennisname aan Provinciale Staten aan te
bieden;
3. Bijgaande wijzigingsovereenkomst met de gemeenten Den Helder, Hollands
Kroon, Schagen en Texel aan te gaan waarmee de
Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop
Werkt! wordt verlengd tot 1 januari 2022;
4. Ten behoeve van de procesbegroting De Kop Werkt! de jaarlijkse bijdrage
met een jaar te verlengen;
5. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.
17

Voedsel Verbindt 2020-2023
De Provincie Noord-Holland is partner in het netwerk Voedsel Verbindt dat
werkt aan een robuust regionaal voedselsysteem. Met dit besluit stemmen
Gedeputeerde Staten in met de Uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt 20202023

Besluit
1. In te stemmen met de Uitvoeringsagenda Voedsel Verbindt 2020-2023;
2. PS met inliggende brief over dit besluit te informeren.
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Annotatie Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
(RAUM) op 24 juni 2020
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer (RAUM). De gedeputeerde mevrouw I. Zaal vertegenwoordigt
de provincie in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit recreatieschap.

Besluit
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op 24 juni 2020 en
in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht 25 juni
2020
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap
Loosdrecht. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit
recreatieschap.
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Besluit
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van het Plassenschap Loosdrecht op 25 juni 2020 en in te stemmen met de
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske Waterland 25
juni 2020
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap TwiskeWaterland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit
recreatieschap.

Besluit
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 25 juni 2020 en in te stemmen
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.

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:
M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

D. Pestman

tel. (06) 4615 9153

1, 2, 3, 4

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

12

E. Andoetoe

tel. (06) 1859 2193

5, 6, 8, 13

D. Moor

tel. (06) 5256 4968

9

J. Oorsouw

tel. (06) 2946 9605

10, 11

S. Douma

tel. (06) 2861 9377
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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.
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•

Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële

bekendmakingen.
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