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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 28 januari 2020 
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Annotatie agenda vergadering Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord d.d 29 januari 2020 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 29 januari 2020. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 29 januari 2020; 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beslissing op bezwaar TATA 
Een beslissing op bezwaar is een heroverweging van een eerder door 
Gedeputeerde Staten genomen besluit, naar aanleiding van een door een 
belanghebbende hiertegen ingediend bezwaar. 
 

Besluit 
1. Het bezwaarschrift van de Stichting IJmondig, voor zover dit gericht is tegen 
de beslissing d.d. 28 augustus 2019 tot afwijzing van het handhavingsverzoek 
betreffende de ongare kooks bij TATA Steel, gegrond en voor het overige 
ongegrond te verklaren; 
2. De bestreden beslissing, voor zover deze beslissing betrekking heeft op de 
afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden tegen het ontstaan van 
ongare kooks bij Tata Steel, te herroepen en voor het overige in stand te laten; 
3. Ten aanzien van de overtreding van ongare kooks te verwijzen naar de last 
onder dwangsom d.d.14 januari 2020, (1259299/1353073) die aan Tata Steel 
is opgelegd; 
4. De Stichting IJmondig op grond van artikel 7:15 Awb een vergoeding van 
proceskosten toe te kennen ter hoogte van 
€ 1.050,-. 
 

3 
 

Vaststellen Richtlijn Bouwlawaai 2016 als toetsingskader 
De provincie wil geluidhinder door bouwlawaai voor de omgeving beperken 
volgens de Richtlijn Bouwlawaai 2016. Door deze richtlijn vast te stellen als 
standaard toetsingskader, kan de omgevingsdienst deze gebruiken bij een 
verzoek om ontheffing bij toekomstige bouwprojecten waarbij de provincie 
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bevoegd gezag is. Zo hoeft het toetsingskader niet voor elk project apart te 
worden vastgesteld. 
 

Besluit 
1. De Richtlijn Bouwlawaai 2016 vast te stellen als toetsingskader in die 
situaties waarin GS bevoegd zijn om de omgevingsvergunning voor het bouwen 
van een bouwwerk te verlenen; 
2. de Richtlijn Bouwlawaai 2016 als toetsingskader bekend te maken in het 
Provinciaal Blad; 
3. te bepalen dat de Richtlijn één dag na bekendmaking in werking treedt. 
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Mandaat, volmacht en machtiging LIFE subsidie Schil Naardermeer 
Met dit besluit wordt het mogelijk gemaakt dat Natuurmonumenten een 
Europese LIFE subsidie aanvraagt voor het project Schil Naardermeer. De 
provincie Noord-Holland wil in nauwe samenwerking met waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht en Natuurmonumenten, een bufferzone rondom het 
Naardermeer inrichten, de zogenaamde Schil Naardermeer. 
 

Besluit 
1. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging aan vereniging 
Natuurmonumenten ten behoeve van het aangaan en ondertekenen van een 
overeenkomst met betrekking tot een LIFE-subsidie mede namens de provincie 
Noord-Holland, voor het project Schil Naardermeer vast te stellen; 
2. het volmachtformulier, opgenomen in Bijlage 6, te ondertekenen en aan 
Natuurmonumenten toe te zenden; 
3. het eerste besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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Dienstverleningsovereenkomst met het Noord-Hollands Archief inzake digitale 
informatievoorziening (e-depot) 
Het Noord-Hollands Archief (NHA) draagt reeds zorg voor het beheer en 
beschikbaar stellen van overgebrachte papieren archieven van de provincie 
Noord-Holland. Voor het beheer en beschikbaar stellen van overgebrachte 
digitale archieven wordt een aanvullende dienstverleningsovereenkomst 
aangegaan en een alleenrecht gevestigd. 
 

Besluit 
1. De onderliggende dienstverleningsovereenkomst (DVO) ‘Digitale 
Informatievoorziening’ met het Noord-Hollands Archief (NHA) aan te gaan; 
2. op grond van artikel 2.24, sub a van de Aanbestedingswet een alleenrecht te 
vestigen voor het beheren en beschikbaar stellen van overgebrachte digitale 
archieven van de provincie Noord-Holland ten behoeve van het Noord-
Hollands Archief. 
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Publiceren GS declaraties internet 4e kwartaal 2019 
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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 4e kwartaal 2019 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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Derde actualisering PMI 2019-2025 
De provincie Noord-Holland heeft 645 kilometer wegen, 384 kilometer 
fietspaden en ventwegen, 50 kilometer vrije busbaan, 532 vaste bruggen en 
viaducten, 53 beweegbare bruggen en 2 tunnels. In het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) staan alle projecten die de provincie 
in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering of uitbreiding van de 
provinciale infrastructuur. Het is een voortschrijdend meerjarenprogramma dat 
jaarlijks wordt herzien en tussentijds geactualiseerd. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de lijst van nieuw op te 
nemen, te promoveren en te schrappen projecten in het PMI; 
2. Provinciale Staten te vragen voor de uitvoering van het PMI 2019-2025 de 
volgende kredieten (exclusief BTW, tenzij anders aangegeven) beschikbaar te 
stellen, die - na aftrek van bijdragen van derden/subsidies/ dekking uit eigen 
reserves/extra investeringen infrastructuur - ten laste komen van de 
kapitaallasten PMI: 
a. alg-42 Busbaan Wijckermoolen € 3.200.000 
b. HOV-03 Hoogwaardig Openbaar Vervoer in 't Gooi € 325.000 
c. HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol 
Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Parc € 2.000.000 
d. K20-07 Verlengen Koopvaardersschutsluis € 7.700.000 
e. N197-04 Busbaan Wijckerpoort €19.600.000 
f. N240-12 Trajectbenadering N240c, ged. N239-N307  € 200.000 
g. N240-14 Trajectbenadering N240b ged A7-Medemblik € 3.750.000 
h. N243-06 Trajectbenadering N243a € 35.320.000 
i. N250-01 Doorstroming Den Helder (KT-maatregelen) € 1.500.000 
j. N525-05 Reconstructie kruispunt N525-Westerheide € 1.312.000 
3. Provinciale Staten te vragen voor de uitvoering van het PMO 2020-2027 het 
volgende krediet (exclusief BTW) beschikbaar te stellen, dat ten laste komt van 
de kapitaallasten Investeringen (vaar)wegen: 
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a. Vervanging Leeghwaterbrug (brug A) € 4.000.000 
4. Provinciale Staten te vragen voor de uitvoering van het project Centrale 
Afstandsbediening Bruggen het volgende krediet beschikbaar te stellen, dat 
ten laste komt van de in de begroting vanaf 2020 opgenomen stelpost binnen 
Programma 2 Bereikbaarheid: 
a. Onderdeel Machinerichtlijn (verhoging krediet) € 11.790.000 
5. Provinciale Staten te vragen het krediet van € 500.000 voor het fietsknelpunt 
N239 ten laste van de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur 
(Actieprogramma Fiets) in te trekken; 
6. Provinciale Staten te vragen de kredieten alg-44 Blauwe Golf vervolg en 
N197-02 Reconstructie Velsertraverse af te sluiten; 
7. daartoe de Voordracht Derde actualisering PMI 2019-2025 vast te stellen; 
8. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun 
vergadering van 9 maart 2020; 
9. de voortgangsrapportage PMI 2019-2025 vast te stellen en toe te zenden 
aan Provinciale Staten. 
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Verduurzamen infrastructuur door ledverlichting 
De provincie Noord-Holland heeft de ambitie om haar infrastructuur te 
verduurzamen. Een van de manieren is het vervangen van de openbare 
verlichting door ledverlichting. Uit de berekeningen blijkt dat de provincie met 
het huidige budget ongeveer de helft van haar openbare verlichting door 
ledverlichting kan vervangen. De vervanging door ledverlichting begint in 
2020. 
 

Besluit 
Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over de 
voortgang van het verduurzamen van de infrastructuur door ledverlichting. 
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Verkenning Duurzame Mobiliteit Provincie Noord-Holland 2020 
De Verkenning Duurzame Mobiliteit 2020 is een handvat voor de provincie 
Noord-Holland om uitvoering te geven aan het Coalitieakkoord “Duurzaam 
doorpakken” en samen met haar partners te werken aan de verduurzaming van 
de mobiliteit. Het geeft een overzicht van maatregelen van de provincie en uit 
te voeren maatregelen van het Klimaatakkoord – hoofdstuk Mobiliteit waarmee 
de provincie Noord-Holland kan werken aan de verduurzaming van de 
mobiliteit. 
 

Besluit 
1. De Verkenning Duurzame Mobiliteit 2020 Provincie Noord-Holland vast te 
stellen; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Beantwoording statenvragen nr. 1-2020 van de heer Deen (PVV) over 
duidelijkheid inzake Duinpolderweg 
De heer Deen van de PVV heeft statenvragen ingediend om duidelijkheid te 
krijgen 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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Annotatie agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds d.d. 30 januari 
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 30 januari 2020 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek helikopterhaven VUmc 
Via gemeente Amsterdam ontvingen wij een verzoek om handhavend op te 
treden tegen het zonder Luchthavenbesluit in werking zijn van de 
helikopterhaven op het VUmc. Dit verzoek is afgewezen omdat er op grond van 
het overgangsrecht nog een toestemming geldt van de Minister van het 
toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hiertegen is bezwaar 
gemaakt. In overeenstemming met het advies van de Hoor-en 
Adviescommissie wordt het besluit herroepen en zal het handhavingsverzoek 
worden doorgestuurd naar de Inspectie Leefomgeving en Transport. In 
afwijking van het advies wordt gemotiveerd besloten het verzoek niet als 
verzoek tot het vaststellen van een Luchthavenbesluit door te sturen naar 
Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. Conform het advies van de Hoor-en Adviescommissie het bestreden besluit 
te herroepen en het handhavingsverzoek door te sturen naar de Inspectie 
Leefomgeving en Transport omdat wij niet bevoegd zijn om een besluit te 
nemen op het verzoek en; 
2. in afwijking van het advies te besluiten om het verzoek niet als verzoek tot 
het vaststellen van een Luchthavenbesluit door te sturen naar Provinciale 
Staten. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 99-2019 van de heer Cardol (GroenLinks) en 
de heer Leerink (PvdA) over de containerramp op het Wad 
De heer Cardol (GroenLinks) en de heer Leerink (PvdA) hebben vragen gesteld 
over de containerramp op het Wad. 
 

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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Schuifruimte glas PrimA4a 
B&W van de gemeente Haarlemmermeer hebben GS verzocht om een 
schriftelijke reactie op hun voorstel om activiteiten te faciliteren op PrimA4a 
welke niet passen binnen de regionale afspraken van de Greenport Aalsmeer. 
GS versturen nu een brief aan het college van de Haarlemmermeer waarin zij 
uiteenzetten waarom zij niet afwijken van deze regionale afspraken. 
 

Besluit 
De ontvangen brief van het college van B&W van Haarlemmermeer conform 
voorstel te beantwoorden. 
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Financiering Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland 
De provincie heeft samen met lokale partners de Regio Deal Maritiem Cluster 
Kop van Noord-Holland ingediend bij het Rijk. Voor een verbeterde regionale 
en lokale financiering van de Regio Deal stelt het college aanvullend budget 
beschikbaar. 
 

Besluit 
1. 
Samen met de gemeente Den Helder aanvullende financiering voor de Regio 
Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland beschikbaar te stellen, onder 
voorbehoud van positieve besluitvorming op het voorstel door het ministerie 
van LNV. 
2. de Gemeente Den Helder hierover te informeren zodat de gemeente, 
tezamen met haar eigen besluit, het ministerie van LNV hierover kan 
informeren. 
 

 
Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

over de nummers: 
B. Burger   tel. (06) 4813 7779  1  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  5, 6  
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M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  14  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  4  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  11, 12, 13  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  2, 3, 7, 8, 9, 10, 15  
 
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/

