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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 25 augustus 2020 
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Beantwoording Statenvragen nr. 86 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks) over 
het rapport 'Opgaven en Middelen van woningcorporaties' van 3 juli 2020 

Mevrouw T.K. van Wijnen (GroenLinks) heeft vragen gesteld over het rapport 
Opgaven en Middelen van woningcorporaties van 3 juli 2020. 
 

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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Actualiteiten COVID-19 in de OV-concessies 

De impact van de coronacrisis op het openbaar vervoer is groot. GS informeren 
PS over de actuele ontwikkelingen rondom de coronacrisis en de OV-
concessies in Noord-Holland. 
 

Besluit 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
actuele ontwikkelingen rondom corona en de OV-concessies. 
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Herstel bruggen Krommenie 

De bruggen Krommenie liggen over de Nauernasche Vaart, in de N203 in de 
gemeente Zaanstad en zijn belangrijk voor zowel vaar- als wegverkeer. De 
bruggen zijn aan het eind van hun levensduur. In 2018 is levensduur 
verlengend onderhoud aan de bruggen verricht. De provincie Noord-Holland 
onderzoekt nu hoe en wanneer de vervanging/renovatie van de bruggen 
Krommenie gaat plaatsvinden. 
 

Besluit 
Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief aangaande 
Herstel bruggen Krommenie 
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Ontwerp Provinciaal Inpassing Plan (PIP) Cruquiusbrug 

Met de projectpartners (Hoogheemraadschap Rijnland, Vervoerregio 
Amsterdam, Gemeente Heemstede, Gemeente Haarlemmermeer) heeft de 
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Stuurgroep op 18 oktober 2018 het Masterplan Cruquiusbrug vastgesteld. Het 
Masterplan voorziet o.a. in het verbreden van de brug richting Heemstede en 
een nieuwe fietsonderdoorgang. Doordat de bredere nieuwe brug en de nieuw 
aan te leggen fiets-onderdoorgang niet passen binnen de huidige 
bestemmingsplannen, moeten er wijzigingen in deze bestemmingsplannen van 
de gemeenten worden doorgevoerd. In overleg met de projectpartners is 
gekozen om door de provincie een Provinciaal Inpassing Plan (PIP) op te stellen. 
 

Besluit 
1. Op basis van de toelichting ontwerp PIP geen MER op te stellen; 
2. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP) Cruquiusbrug vast te stellen; 
3. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan (PIP) Cruquiusbrug ter inzage te 
leggen; 
4. PS met bijgevoegde brief te informeren over dit besluit; 
5. De gemeenteraden van Haarlemmermeer en Hoofddorp te horen over het PIP 
conform artikel 3.26 lid 1 Wet ruimtelijke ordening. 
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur OD NZKG 26 augustus 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 26 augustus 2020. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 26 augustus 2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

6 
 

Datarapporten luchtkwaliteit 2019 IJmond, Havengebied Amsterdam en 
Haarlemmermeer 

In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de 
Haarlemmermeer is ook in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese 
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien 
zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie 
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de regio’s dalen. Dit staat in het jaarlijkse datarapport luchtkwaliteit dat mede 
is opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. De datarapporten luchtkwaliteit 2019 voor de regio’s IJmond, het 
Havengebied van Amsterdam en Haarlemmermeer vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van de 
bijgevoegde brief; 
3. De gemeente Haarlemmermeer te informeren over het datarapport 
luchtkwaliteit voor Haarlemmermeer door middel van bijgevoegde brief. 
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Depositieonderzoek Wijk aan Zee 

Op 15 april 2020 heeft de provincie Noord-Holland het RIVM verzocht om 
onderzoek te doen naar de depositie van stof in Wijk aan Zee. Hiervoor is op 
24 juni 2020 een veegmonster genomen dat vervolgens in een lab is 
geanalyseerd. De resultaten zijn nu bekend. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de analyseresultaten van het veegmonster dat op 24 
juni 2020 in Wijk aan Zee is genomen; 
2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Onderzoek EIFFEL proces invordering dwangsommen 

Het college mandateert alle bevoegdheden voor het invorderen van 
dwangsommen aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit gebeurt 
nadat duidelijke werkafspraken zijn gemaakt. Dit was een aanbeveling uit een 
onafhankelijk onderzoek naar het proces van invorderen van de dwangsommen 
dat het college overneemt. Het college gaf opdracht voor dit onderzoek na de 
verjaring van vier dwangsommen bij Harsco Metals. In verband met informatie 
over dossiers die onder de rechter zijn, blijft het rapport vertrouwelijk totdat 
de gerechtelijke procedures zijn afgerond. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van EIFFEL inzake de 
invordering van verbeurde dwangsommen d.d. 29 juli 2020 met kenmerk 
1472671/1472670; 
2. Voor te nemen om het geldende Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland aan te passen zodat alle bevoegdheden en activiteiten voor het 
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hele proces -van opleggen tot en met het (dwang)invorderen- van een last 
onder dwangsom aan de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied worden gemandateerd; 
3. De portefeuillehouder (toezicht op de) Omgevingsdienst NZKG te machtigen 
het besluit onder punt 2 uit te werken in een protocol met werkafspraken 
tussen de provincie en de OD NZKG; 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met het 
belang genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, d en g, van de 
Wob geheimhouding op te leggen op het rapport als bedoeld onder 
besluitonderdeel 1 en voort te laten duren tot in ieder geval 1 mei 2021 en dan 
opnieuw te bezien of de geheimhouding voort moet duren; 
5. Op grond van artikel 25, tweede lid, Provinciewet het rapport als bedoeld 
onder punt 1 onder geheimhouding voor PS ter inzage te leggen; 
6. Aan Provinciale Staten met bijgevoegde brief te verzoeken deze 
geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende PS-vergadering en voort 
te laten duren tot in ieder geval 1 mei 2021 en dan opnieuw te bezien of de 
geheimhouding voort moet duren, conform bijgevoegd ontwerpbesluit. 
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IPO Bestuur 27 augustus 2020 

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 27 augustus 2020 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 27 augustus 2020 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Afdoen motie 36-2019 inzake levend koken van rivierkreeften 

In het programma Oostelijke Vechtplassen is kreeftenvraat benoemd als één 
van de knelpunten bij het behalen van natuurdoelen. Vanuit het oogpunt van 
dierenwelzijn zal de provincie echter geen evenementen meer organiseren of 
(financieel) steunen waarbij rivierkreeften levend worden gekookt. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de gewijzigde aanpak 
om met Amerikaanse rivierkreeften om te gaan, en daarmee aan Provinciale 
Staten voor te stellen om motie 36-209 inzake het levend koken van 
rivierkreeften als afgedaan te beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 64 van de Statenleden Hollebeek, Kostic en 
Zoon (PvdD) over natuurherstel en stikstofschade 

De Statenleden J.P. Hollebeek, I. Kostic en F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) 
stellen vragen over het provinciaal beleid ten aanzien van natuurherstel en 
stikstofschade. 
 

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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Wijziging uitvoeringsregeling SVNL 2016-2021 

De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-
2021 (SVNL 2016-2021) is de basis voor het verlenen van subsidie voor 
(agrarisch) beheer van natuur en landschap. De regeling wordt periodiek 
gewijzigd op basis van landelijke afspraken. De voorliggende wijziging betreft 
een aantal technische en juridische wijzigingen. Eén van de wijzigingen is de 
splitsing van het beheertype voor moeras in twee nieuwe beheertypen vanwege 
de verschillende doelstellingen. De wijziging SVNL 2016-2021 treedt de dag 
na publicatie in werking. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-
2021 (SVNL 2016-2021) van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en 
de daarbij behorende Index natuur en landschap, met daarin de beschrijving 
van beheertypen, te wijzigen; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 89 van de heer Smaling (SP) over de aanpak 
van drugsproductie en -criminaliteit 

Naar aanleiding van berichtgeving in NH-nieuws over de toename van 
harddrugsproductie in Noord-Holland heeft de heer Smaling (SP) schriftelijke 
vragen gesteld. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Vergadering MRA Regiegroep oktober 2020 

Op 30 oktober 2020 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de 
MRA-Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden 
wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de vergadering van de Regiegroep 
Metropoolregio Amsterdam vast te stellen; 
2. De voordracht met bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande 
brief. 
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Nota Leningen en Garantstellingen 

In de nota Leningen en Garantstellingen is het beleid, het beheer en de 
informatievoorziening ten aanzien van het verstrekken van leningen en 
garantstellingen beschreven. De nota biedt een afwegingskader voor de inzet 
van leningen en garantie, alsook is het leidraad voor Gedeputeerde Staten bij 
de beoordeling en de afhandeling van leningen en garantstellingen. De nota 
wordt door Provinciale Staten vastgesteld. 
 

Besluit 
1. De conceptnota Leningen en Garantstellingen provincie Noord-Holland 2020 
vast te stellen; 
2. De statenvoordracht, het ontwerpbesluit en de brief aan PS vast te stellen; 
3. De uitvoeringsrichtlijn leningen en garantstellingen 2015 in te trekken; 
4. De conceptnota Leningen en Garantstellingen provincie Noord-Holland 2020 
met bijbehorende brief en statenvoordracht ter besluitvorming aan Provinciale 
Staten toe te zenden. 
 

 
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  13, 14  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  10, 11, 12  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  15  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  9  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  1 
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H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
 
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/

