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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 3 november 2020 
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Verlenging Faunabeheerplan Damhert 2016-2020 
Het huidige Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid- Hollandse 
duingebied 2016-2020 heeft in het Noord-Holland gelegen deel een looptijd 
tot 17 november 2020. De vaststelling van het nieuwe Faunabeheerplan 
damherten in het Noord- en Zuid- Hollandse duingebied 2020-2026 is nog 
niet geheel afgerond. Om te kunnen voorkomen dat er een gat in het beheer 
valt is verlenging van het faunabeheerplan noodzakelijk. Als het nieuwe 
faunabeheerplan eenmaal van kracht is vervalt automatisch het verlengde 
Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid- Hollandse duingebied 
2016-2020. 
 

Besluit 
1. De verlenging van de looptijd van het Faunabeheerplan damherten in het 
Noord- en Zuid- Hollandse duingebied 2016-2020 van de Stichting 
Faunabeheereenheid Noord-Holland goed te keuren, betreffende het in Noord-
Holland gelegen deel. De goedkeuring geldt totdat een nieuw Faunabeheerplan 
Damhert is goedgekeurd of uiterlijk tot 3 november 2021. 
2. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
3. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland middels bijgevoegde brief te 
informeren over dit besluit. 
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Convenant reduceren risico vogelaanvaringen 2020-2024 
In dit Convenant worden afspraken tussen 11 partijen vastgelegd die tot doel 
hebben om het risico op vogelaanvaringen rond vliegveld Schiphol te 
verkleinen. Het Convenant is een voortzetting van een convenant dat in 2018 is 
afgelopen. 
 

Besluit 
1. Het Convenant reduceren risico vogelaanvaringen 2020-2024 aan te gaan 
met de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers, Schiphol Nederland BV, 
Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, 
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, burgemeester en wethouders van 
Haarlemmermeer, GS van Utrecht en Zuid-Holland en de Staat der 
Nederlanden; 
2. De portefeuillehouder Natuur te machtigen het Convenant te ondertekenen, 
mede namens GS van Utrecht en Zuid-Holland; 
3. PS te informeren met bijgaande brief 
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Startnotitie integraal gebiedsprogramma Laag Holland 
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Gedeputeerde Staten, hoogheemraadschap, gemeenten, landbouw- en 
natuurorganisaties willen een gebiedsprogramma voor Laag Holland 
ontwikkelen, waarin gezamenlijk en integraal wordt gewerkt aan de opgaven 
voor een vitaal landelijk gebied: natuur, landbouw, water, bodemdaling, 
klimaat, recreatie en landschap. Gedeputeerde Staten hebben op 3 november 
2020 de startnotitie vastgesteld. Het is de bedoeling dat het integrale 
gebiedsprogramma Laag Holland in 2021 wordt opgeleverd. 
 

Besluit 
1. De startnotitie voor het integraal gebiedsprogramma Laag Holland vast te 
stellen; 
2. PS hierover te informeren per brief. 
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Schuldvorderingsovereenkomst inzake verkoop Crailo in 2017 
In 2017 heeft de provincie het terrein Crailo verkocht aan de gemeenten 
Hilversum, Gooise Meren en Laren. Onderdeel van deze verkoop betrof een 
uitgestelde betaling. Deze uitgestelde betaling wordt nu omgezet in een 
schuldvorderingsovereenkomst om het mogelijk te maken dat de gemeenten 
de gronden kunnen doorleveren aan de Gemeenschappelijke 
Exploitatiemaatschappij (GEM) Crailo BV. De GEM kan daardoor uiteindelijk de 
kavels uitgeven voor de realisatie van het Buurtschap Crailo (www.crailo.nl). 
 

Besluit 
1. Tot het aangaan van een schuldvorderingsovereenkomst met de gemeenten 
Hilversum, Gooise Meren en Laren in de plaats van de uitgestelde betaling van 
de reeds geleverde gronden van het voormalig provinciaal bezit Crailo aan 
deze gemeenten; 
2. De portefeuillehouder Grond te machtigen tot het doorvoeren van eventuele 
kleine redactionele wijzigingen in en het ondertekenen van de 
schuldvorderingsovereenkomst. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 105 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over 
Brandbrief uitwerking stikstofdossier 
Het Statenlid W. Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over Brandbrief 
uitwerking stikstofdossier. 
 

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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Publiceren GS declaraties internet 3e kwartaal 2020 
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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 3e kwartaal 2020 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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Laatste begrotingswijziging 2020 
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020 op basis 
van de huidige verwachtingen. 
 

Besluit 
1. De ontwerp laatste begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste 
begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 
3. De ontwerp-laatste begrotingswijziging 2020 en Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Legesverordening 2021 en tarieventabel 2021 
Met de vaststelling van de legesverordening 2021 en tarieventabel 2021 
beschikt de provincie Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening 
en tarieventabel. 
 

Besluit 
1. De ontwerp Legesverordening 2021 en tarieventabel 2021 vast te stellen; 
2. De statenvoordracht, het ontwerpbesluit en de brief aan PS vast te stellen; 
3. De ontwerp Legesverordening 2021 en tarieventabel 2021 en de daarbij 
behorende brief en voordracht ter besluitvorming aan te bieden aan Provinciale 
Staten; 
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Reactie initiatiefvoorstellen SP Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Het college adviseert PS over twee initiatiefvoorstellen over de onderwerpen 
archeologie en erfgoed. 
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Besluit 
1. Kennis te nemen van bijgaand initiatiefvoorstel van de SP inzake 
ondersteuning van vrijwilligers alsmede een jaarlijkse inventarisatie van 
gemeentelijk archeologiebeleid door het Steunpunt Monumenten en 
Archeologie en het verzoek om daarover te adviseren; 
2. Over de initiatiefvoorstellen advies uit te brengen door middel van bijgaande 
brief aan PS. 
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Vergadering Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied 4 november 2020 
Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied vergadert op 4 november 
aanstaande. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens zal 
deze vergadering voorzitten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 4 november 2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Bestuursplatform NZKG; 
3. De portefeuillehouder Zeehavens te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen. 
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Vaststellen omgevingsregeling, aanpassen mandaten en vaststellen 
beleidsregel 
Op 22 oktober 2020 hebben Provinciale Staten (PS) de Omgevingsverordening 
NH2020 vastgesteld. De Omgevingsregeling is als eindconcept besproken door 
PS en is nu voorgelegd aan Gedeputeerde Staten (GS) om definitief vast te 
stellen. Hierin zijn de nadere regels opgenomen waarvoor GS de bevoegdheid 
hebben gekregen. De planning is dat zowel de regeling als de verordening 
rond 16 november 2020 in werking zullen treden. Met dit besluit worden ook 
de mandaten van de Omgevingsdiensten en de Beleidsregel "Tegemoetkoming 
schade Noord-Holland" aangepast aan de nieuwe Omgevingsverordening 
NH2020. 
 

Besluit 
1. De Omgevingsregeling NH2020 met bijlagen en toelichting vast te stellen, 
waarbij voor de Indieningsvereisten aantonen draagvlak en participatie (artikel 
2.18 lid 1c en artikel 2.24 lid 3d) wordt gekozen voor een 
participatiedocument waarin wordt beschreven of en hoe inwoners en 
stakeholders zijn betrokken bij het verzoek; 
2. Vast te stellen het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 2020 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 
3. Vast te stellen het wijzigingsbesluit van het Besluit mandaat, machtiging en 
volmacht Omgevingsdienst IJmond 2016 van Gedeputeerde Staten van Noord-
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Holland; 
4. Vast te stellen het wijzigingsbesluit van het Besluit mandaat, machtiging en 
volmacht Omgevingsdienst Noord-Holland Noord van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland; 
5. Vast te stellen het wijzigingsbesluit van het Besluit mandaat, machtiging en 
volmacht Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek 2013 van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 
6. De mandaten ter instemming aan te bieden aan de directeuren van de OD 
NHN, ODIJ en OFGV en het dagelijks bestuur van de OD NZKG volgens 
bijgaande brieven.; 
7. De Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland te wijzigen conform 
bijgaand wijzigingsbesluit; 
8. De regelingen en besluiten te publiceren in het provinciaal blad; 
9. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Versterking 5 waterkerende kunstwerken, coordinatie terinzagelegging 
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van drie ontwerpprojectplannen, 
te weten de Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de 
Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis in Schardam van het hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Dit zijn kunstwerken die in primaire waterkeringen 
liggen en die moeten worden versterkt. Daarnaast heeft het 
hoogheemraadschap voor deze projectplannen m.e.r.-beoordelingsnotities 
opgesteld. De ontwerpprojectplannen, de m.e.r.-beoordelingsnotities alsmede 
de voor de uitvoering van de projectplannen benodigde uitvoeringsbesluiten 
worden op verzoek van het hoogheemraadschap door Gedeputeerde Staten 
gedurende zes weken voor eenieder ter inzage gelegd, volgens de 
coordinatieregeling van de Waterwet. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de door het Dagelijks Bestuur van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (DB van HHNK) vastgestelde 
ontwerpprojectplannen voor de versterkingen Sassluis in Enkhuizen, Spuisluis 
Oostoever in Den Helder en Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis in Schardam en 
de onderliggende m.e.r.-beoordelingsnotities; 
2. Gezien de geringe gevolgen voor het milieu, het opstellen van een volledig 
Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is; 
3. De ontwerpprojectplannen, de m.e.r.-beoordelingsnotities en alle 
ontwerpuitvoeringsbesluiten overeenkomstig artikel 5.9 van de Waterwet 
gedurende zes weken ter inzage te leggen, te publiceren en vrij te geven voor 
het indienen van zienswijzen; 
4. Het DB van HHNK en de voor het afgeven van de 
ontwerpuitvoeringsbesluiten bevoegde gezagen van bovenstaande besluiten 
schriftelijk in kennis te stellen; 
5. De directeur Beleid te machtigen voor redactionele aanpassingen in de 



 

6 
 

publicatietekst; 
6. Door middel van bijgaande brief PS te informeren over het besluit. 
 

13 
 

Beslissing hangende beroep over Wob-verzoek vaststellingsovereenkomst 
Distriport 
De provincie Noord-Holland is verwikkeld in een juridische procedure over een 
beslissing in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. De rechter heeft 
geoordeeld dat de provincie nog eens goed moet kijken naar de interne 
documenten en dat de provincie haar weigering om persoonlijke 
beleidsopvattingen uit interne documenten openbaar te maken beter moet 
motiveren. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de tussenuitspraak van de rechtbank Noord-Holland 
d.d. 11 september 2020 betreffende het beroep van Stichting Berkhout is Boos 
tegen ons besluit d.d. 7 november 2019 (kenmerk 1246390/1286090); 
2. Het bezwaar van Stichting Berkhout is Boos tegen ons besluit van 29 mei 
2019 (kenmerk 1199330/1205655) alsnog gegrond te verklaren en dit besluit 
gedeeltelijk te herroepen; 
3. Conform de tussenuitspraak alsnog bepaalde passages uit interne 
documenten openbaar te maken via de provinciale website omdat deze 
passages van feitelijke aard zijn of geen inhoudelijke persoonlijke 
beleidsopvattingen bevatten over de bestuurlijke aangelegenheid 
(vaststellingsovereenkomst met de voormalige projectontwikkelaars Distriport); 
4. Ten aanzien van de persoonlijke beleidsopvattingen die niet openbaar 
gemaakt worden nader te motiveren waarom deze niet in geanonimiseerde 
vorm openbaar gemaakt kunnen worden als bedoeld in artikel 11, tweede lid, 
van de Wet openbaarheid van bestuur; 
5. Provinciale Staten te informeren over dit besluit door middel van 
bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 108 van de heer Jensen (FvD) over Datacenters 
in Noord-Holland. 
De heer E.W.J. Jensen (FvD) heeft vragen gesteld over Datacenters in Noord-
Holland 
 

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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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  6, 7, 8  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  9, 10, 13, 14  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  1, 2, 3, 4, 5  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  11, 12  
 
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/

