
 

1 
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 10 maart 2020 
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Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2020 

De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2020 
(hierna MIT-regeling) is een regeling waarbij ondernemers subsidie kunnen 
aanvragen voor haalbaarheidsstudies en Research&Development 
samenwerkingsprojecten. De MIT-regeling is een samenwerking met het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, waarbij de provinciale bijdrage 
door het ministerie wordt verdubbeld. In totaal is er € 5,7 miljoen beschikbaar 
voor de MIT-regeling 2020. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 
2020 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond vast te stellen op €5.760.000,-; 
3. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 10 maart 2020 

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand 
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over 
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
per 10 maart 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
d.d. 11 maart 2020, inclusief heisessie 

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 11 maart 2020. 
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Besluit 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 11 maart 2020; 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie agenda algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
d.d.11 maart 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 
algemeen bestuur op 11 maart 2020. 
 

Besluit 

1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 11 maart 
2020; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 
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Invulling initiatiefvoorstel 'groen doet kinderen goed' (groene schoolpleinen) 

In 2018 hebben Provinciale Staten het initiatiefvoorstel ‘groen doet kinderen 
goed’ aangenomen. In een brief beschrijven Gedeputeerde Staten welke acties 
ze ondernemen om hieraan invulling te geven. 
 

Besluit 
PS door middel van bijgaande brief te informeren over de invulling van het 
initiatiefvoorstel ‘Groen doet kinderen goed’ inzake groene schoolpleinen. 
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Beantwoording statenvragen nr. 12 van W. van Soest (50PLUS/Partij van de 
Ouderen) over Veiligheid van recreanten in natuurgebieden 
W. van Soest (50PLUS/Partij van de Ouderen) heeft vragen gesteld over 
Veiligheid van recreanten in natuurgebieden. 
 

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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Auditjaarplan 2020 

Gedeputeerde Staten (GS) voeren op grond van artikel 217a, eerste lid, van de 
Provinciewet periodiek onderzoek uit naar de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Het 
Auditjaarplan 2020 onderzoeken GS beschrijft de voorgenomen GS-
onderzoeken voor dit jaar. 
 

Besluit 
1. Het Auditjaarplan 2020 onderzoeken GS vast te stellen; 
2. Het Auditjaarplan 2020 onderzoeken directie voor kennisgeving aan te 
nemen; 
3. Provinciale Staten hierover met brief te informeren. 
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Portefeuilleverdeling, vervangingsregeling en volgorde loco cdK GS 2019-2023 

Op 9 maart 2020 hebben Provinciale Staten de heer Olthof benoemd als 
opvolger van de in december afgetreden gedeputeerde Tekin. De heer Olthof 
neemt het volledige takenpakket van de heer Tekin over. 
 

Besluit 
1. De portefeuilleverdeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 
2. De vervangingsregeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 
3. De volgorde van loco-commissaris van de Koning gewijzigd vast te stellen 
conform inliggend voorstel; 
4. PS te informeren over besluit 1. door middel van bijgaande brief; 
5. Gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten de portefeuilleverdeling GS van Noord-
Holland 2019-2023 vast te stellen als bijlage I als genoemd in artikel 2 van het 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland en als genoemd in artikel 1 van het Besluit, mandaat, volmacht en 
machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland. 
 

9 
 

Gunning OV-concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030 

Gedeputeerde Staten hebben in het kader van de aanbesteding van de nieuwe 
openbaar vervoerconcessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030 op basis van het 
beoordelingsresultaat besloten om Transdev Nederland Mobility Services 
N.V.  aan te wijzen als winnende inschrijver en de openbaar vervoerconcessie 
Gooi en Vechtstreek 2021-2030  - onder voorwaarden - te verlenen aan 
Transdev Nederland Mobility Services N.V. Gedeputeerde Staten hebben tevens 
besloten om hiervoor subsidie te verstrekken en een uitvoeringsovereenkomst 
aan te gaan met Transdev Nederland Mobility Services N.V. 
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Besluit 
1. De inschrijving van Transdev Nederland Mobility Services N.V. aan te wijzen 
als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding voor de OV-concessie 
Gooi en Vechtstreek 2021-2030; 
2. De OV-concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030 door middel van bijgaand 
Concessiebesluit te verlenen aan Transdev Nederland Mobility Services 
N.V. onder de opschortende voorwaarden dat is vastgesteld dat: 
a. ten aanzien van Transdev Nederland Mobility Services N.V. geen 
uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dat Transdev Nederland Mobility 
Services N.V. voldoet aan alle geschiktheidseisen; 
b. na het bekend maken van het Concessiebesluit zes weken zijn verstreken 
zonder dat er rechtsmiddelen tegen dit besluit zijn ingesteld, dan wel alle 
eventueel verzochte voorlopige voorzieningen zijn afgewezen c.q. alle daartoe 
strekkende verzoeken zijn ingetrokken. 
3. Aan Transdev Nederland Mobility Services N.V. subsidie te verstrekken 
conform het gestelde in bijgaande Subsidiebeschikking voor het verrichten van 
het openbaar vervoer in het concessiegebied Gooi en Vechtstreek; 
4. Bijgaande Uitvoeringsovereenkomst met Transdev Nederland Mobility 
Services N.V. aan te gaan; 
5. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de 
Uitvoeringsovereenkomst redactioneel te wijzigen en te ondertekenen namens 
GS; 
6. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Reactie Havennota 2020-2030 

GS hebben kennis genomen van de inhoud van de concept-havennota 2020-
2030 en besluiten te reageren op de inhoud ervan. De provincies zijn niet 
betroken bij de totstandkoming van de concept nota. Door verzending van 
bijgevoegde brief maken GS, mede namens de gemeente Den Helder, alsnog 
hun opmerkingen bij de nota. 
 

Besluit 
Inliggende brief aan de minister van I&W te versturen. 
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Zeestad, Werkplan 2020 

De aandeelhouders in Zeestad Beheer BV dienen akkoord te gaan met het 
Werkplan 2020 van Zeestad waarin de geplande activiteiten voor 2020 zijn 
opgenomen. 
De besluitvorming vindt schriftelijk plaats 
 

Besluit 
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1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met het volgende 
voorstel zoals opgenomen in het bijgevoegde goedkeuringsbesluit: 
- De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen het Werkplan 
2020 vast te stellen en uit te voeren; 
2. De portefeuillehouder Ruimtelijke ordening te machtigen het 
goedkeuringsbesluit te ondertekenen. 
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Annotatie agenda vergadering dagelijks bestuur Waddenfonds d.d. 13 maart 
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 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 
Bestuur van het Waddenfonds van 13 maart 2020; 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet 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: 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  7, 8  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  5, 6    
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  11, 12  
O. Beeksma                      tel. (06) 2245 0962  10  
J. van de Ven   tel. (06) 5284 1171  2, 3, 4 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  9  
 
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/

