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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 31 maart 2020 
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Actieplan weidevogels, uitwerking acties 
Noord-Holland is een belangrijke weidevogelprovincie. Om weidevogels in 
Noord-Holland te behouden investeert de provincie in inrichting en beheer van 
gebieden, in de samenwerking met partners en in kennisdeling. Het Actieplan 
weidevogels met concrete acties wordt per brief aan Provinciale Staten 
aangeboden. 
 

Besluit 
1. Bijgaande brief, met daarin vervat het Actieplan weidevogels met concrete 
acties, aan Provinciale Staten te sturen; 
2. Provinciale Staten te verzoeken om motie M18-2019 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 9 van mevr. Bezaan (PVV) over duidelijkheid 
inzake subsidies Staatsbosbeheer inzake kap bossen Schoorlse duinen 
Mevrouw Bezaan  (PVV) heeft vragen gesteld over subsidies aan 
Staatsbosbeheer inzake de kap van bossen in de Schoorlse Duinen. 
 

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 
Zolang de maatregelen rondom het Coronavirus van kracht zijn informeert het 
college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten met enige regelmaat met 
een actualiteitenoverzicht. Voor deze schriftelijke manier van informeren is 
gekozen omdat de vergaderingen van Provinciale Staten geannuleerd zijn 
vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus en er geen mondelinge 
mededelingen gedaan kunnen worden. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief op de hoogte te stellen van relevante 
actualiteiten, zolang er door de maatregelen rondom het coronavirus geen 
vergaderingen van Provinciale Staten plaatsvinden en er hierdoor geen 
mondelinge mededelingen gedaan kunnen worden. 
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Strategische Agenda en Planningsoverzicht Agendacommissie PS 
GS hebben de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt in een Strategische 
Agenda. Bij iedere ambitie is een globale planning van de activiteiten en het 
besluitvormingsproces gegeven. Ook is een planningsoverzicht opgesteld van 
de 25 grote onderwerpen die door de Agendacommissie van PS zijn 
geïnventariseerd. Beide overzichten worden aan Provinciale Staten gezonden 
ten behoeve van de langetermijnplanning van PS. 
 

Besluit 
1. De Strategische Agenda van het coalitieakkoord en het Planningsoverzicht 
voor de Agendacommissie van PS vast te stellen; 
2. De Strategische Agenda en het Planningsoverzicht met bijgaande brief aan 
PS te zenden. 
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Vaststellen Woonagenda 2020-2025 
De provincie Noord-Holland heeft een Woonagenda 2020-2025 opgesteld als 
uitwerking van de Omgevingsvisie. Deze vormt onze uitvoeringsagenda voor 
de komende vijf jaar. Tevens is een evaluatie van de subsidieregeling 
Woonvisie uitgevoerd, zodat daar bij het opstellen van een nieuwe regeling ten 
behoeve van de Woonagenda van geleerd kan worden. 
 

Besluit 
1. De Woonagenda 2020 – 2025 vast te stellen; 
2. Het Profiel Bouwambassadeur vast te stellen; 
3. De evaluatie Uitvoeringsregeling Woonvisie vast te stellen; 
4. De GS-reactie evaluatierapport Uitvoeringsregeling Woonvisie vast te stellen; 
5.De Woonagenda te bespreken met PS en PS te informeren met bijgaande 
brief. 
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Vaststellen maatgevende hoogwaterstanden van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland 
In de Waterverordening Rijnland is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten de 
voorschriften vaststellen voor de beoordeling van het waterkerend vermogen 
van de regionale waterkeringen van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
(artikel 2.1 derde lid). Dat betekent dat GS de maatgevende hoogwaterstanden 
vaststellen die Rijnland moet hanteren voor de toetsing van de regionale 
keringen. Rijnland moet de toetsing eind 2024 afronden. 
 

Besluit 
1. Conform bijgaand besluit de maatgevende hoogwaterstanden voor regionale 
waterkeringen in het beheergebied van het  Hoogheemraadschap van Rijnland 
vast te stellen; 
2. Dit besluit via inliggende brief aan het Hoogheemraadschap van Rijnland te 
verzenden. 
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ABCD Prioriteitenlijst HIRB 2020 
De ABCD-lijst bevat de bedrijventerreinen die in aanmerking kunnen komen 
voor herstructureringssubsidie van de provincie Noord-Holland. De terreinen 
zijn geclassificeerd op basis van criteria die het belang van een terrein voor de 
Noord-Hollandse economie aangeven. De lijst is in overleg met de regio’s in 
Noord-Holland tot stand gekomen. 
 

Besluit 
Bijgevoegde ABCD-lijst vast te stellen met bedrijventerreinen die in 
aanmerking kunnen komen voor een HIRB-subsidie van de provincie 
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WOB-verzoek F1 
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob. 
 

Besluit 
1. Geen bedenkingen te hebben tegen de voorgenomen openbaarmaking van 
informatie in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur zoals door de 
gemeente Zandvoort aan ons toegezonden met uitzondering van een passage 
uit een van de openbaar te maken documenten; 
2. De gemeente Zandvoort door middel van bijgevoegde brief hierover te 
informeren; 
3. Verzoeker door middel van bijgevoegde brief te informeren dat na 
onderzoek is gebleken dat wij, met inachtneming van de voorgenomen 
publicatie door de gemeente Zandvoort, geen aanvullende informatie hebben; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Verlengen openstellingsperiode UVR HIRB+ 
Om gemeenten in de huidige corona-omstandigheden toch in de gelegenheid 
te stellen om goede subsidieaanvragen in te kunnen dienen, wordt de 
indieningsperiode voor HIRB-subsidie voor herstructurering van 
bedrijventerreinen met een maand verlengd tot 28 mei 2020. 
 

Besluit 
1. De openstellingsperiode van de subsidieregeling HIRB+ voor de 
herstructurering van bedrijventerreinen te verlengen tot 28 mei; 
2. De verlengde openstelling van de regeling te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 
3. Provinciale staten te informeren via bijgevoegde brief. 
 

 

http://www.noord-holland.nl/wob
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Uitvoeringsovereenkomst, samenwerkingskader Europa Randstadprovincies en 
Vooruitblik 2020 Europa 
De beide documenten geven aan dat de structurele samenwerking op EU zaken 
in Randstadverband wordt voortgezet. In de uitvoeringsovereenkomst staan de 
administratieve en financiële afspraken van de samenwerking, met de looptijd 
van de overeenkomst. Het samenwerkingskader geeft aan hoe de 
samenwerking tussen de Randstadprovincies is ingericht en wat de 
portefeuilleverdeling is in Randstadverband. 
De Vooruitblik 2020 Europa van de Randstadprovincies is een document dat 
een beeld geeft van wat er het komende jaar op de radar staat in Brussel. En 
tegelijkertijd is het een inschatting van wat dat voor onze provincies kan 
inhouden. 
 

Besluit 
1. De uitvoeringsovereenkomst aan te gaan en in te stemmen met het 

samenwerkingskader van de vier Randstadprovincies; 
2. akkoord te gaan met de Randstadbijdrage voor 2020 en 2021 én de 

bijdrage voor het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP); 
3. kennis te nemen van de Vooruitblik 2020 Europa van de 

Randstadprovincies; 
4. PS te informeren via bijgaande brief over de uitvoeringsovereenkomst, 

het samenwerkingskader en de Vooruitblik 2020 Europa van de 
Randstadprovincies. 
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Ondertekenen GreenBiz Green Deals 
De provincie wil verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren. De GreenBiz 
Green Deals met Beverwijk, Uitgeest en Velsen dragen daaraan bij. Aan 
deelnemende ondernemers worden gratis energiescans en andere 
hulpmiddelen aangeboden waarmee energie bespaard kan worden. 
 

Besluit 
1. De GreenBiz Green Deal ‘bedrijventerreinen Beverwijk energiepositief’ aan te 
gaan met gemeente Beverwijk, de OD IJmond, de Vereniging GreenBiz, en 
diverse ondernemers; 
2. De GreenBiz Green Deal ‘bedrijventerreinen Uitgeest energiepositief’ aan te 
gaan met gemeente Uitgeest, de OD IJmond, de Vereniging GreenBiz, en 
diverse ondernemers; 
3. De GreenBiz Green Deal bedrijventerreinen Velsen energiepositief aan te 
gaan met gemeente Velsen, de OD IJmond, de Vereniging GreenBiz, en diverse 
ondernemers; 
4. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen deze drie green deals 
te ondertekenen. 
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Geannoteerde agenda IPO Bestuur 2 april 2020 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 2 april 2020. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 2 april 2020 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties 
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Beantwoording Statenvragen nr. 17 van mevr. Alberts-Oosterbaan (SP) over 
voorbereidingen ontwikkeling zonneweide Jaagweg te Koggenland. 
Mevrouw Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over de voorgenomen 
realisatie van een zonneweide op provinciaal grond aan de Jaagweg te 
Koggenland nabij Berkhout. 
 

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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Beroep vergunning uitweg circuit Zandvoort op N200 
Burgemeester en wethouders van Zandvoort hebben een vergunning verleend 
aan Circuit Park Zandvoort voor het veranderen van een uitweg van het circuit 
op de provinciale weg N200/Boulevard Barnaart te Zandvoort. Met de 
vergunning mag de uitweg ook intensiever worden gebruikt. 
 
Gedeputeerde staten vinden de vergunde situatie niet veilig. Hierover hebben 
zij als wegbeheerder eerder ook een advies uitgebracht aan burgemeester en 
wethouders. Dit advies is wat verkeersveiligheid betreft op wezenlijke punten 
niet opgevolgd. Daarom stellen GS nu bij de bestuursrechter beroep tegen de 
vergunning in. 
 

Besluit 
1. Beroep in te stellen tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 
Zandvoort van 28 februari 2020, waarbij aan Circuit Park Zandvoort Beheer B.V. 
een omgevingsvergunning is verleend voor het veranderen van een uitweg, en 
het gebruik daarvan, op de Boulevard Barnaart (N200) te Zandvoort; 
2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Uitvoeringsregeling Doortrappen Noord-Holland 2020 
De nieuwe subsidieregeling ‘Doortrappen Noord-Holland 2020’ heeft als doel 
ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, om zo ongevallen te 
voorkomen. Noord-Hollandse gemeenten (buiten de Vervoerregio Amsterdam) 
kunnen aanspraak maken op een maximum subsidiebedrag van € 10.000,-. 
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Dit eerste jaar betreft een pilot-fase van bescheiden omvang. Er kunnen 
maximaal 10 gemeenten aanspraak maken op deze subsidie. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling Doortrappen Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Doortrappen Noord-Holland 
2020 vast te stellen op €100.000; 
3. De Uitvoeringsregeling Doortrappen Noord-Holland 2020 te publiceren in 
het Provinciaal Blad; 
4. PS te informeren met inliggende brief. 
 

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

