Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 4 februari 2020
1

Vaststelling grondstrategie Horstermeerpolder

De Provincie Noord-Holland heeft binnen de Horstermeerpolder 47 ha grond in

eigendom binnen de begrenzing van het NNN en 23 ha buiten de begrenzing
van het NNN. Door middel van een gecombineerd proces van kavelruil en
verkoop proberen we de hectaren binnen NNN te verkopen aan een

gecertificeerd natuurbeheerder en zetten we de hectaren buiten NNN in voor

de verbetering van de agrarische structuur. Tevens is het onze intentie om 7 ha
agrarische percelen binnen NNN in particulier bezit om te laten zetten in
natuur.

Besluit

1. De grondstrategie voor de Horstermeerpolder vast te stellen;

2. Na vaststelling te starten met de eerste gespreksronde met mogelijke
deelnemers;

3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit.
2

Beantwoording Statenvragen nr. 4-2020 van mw. A.A.J. Jellema (PvdA) over
vangkooien kraaien en kauwen

Mevrouw A.A.J. Jellema (PvdA) heeft statenvragen gesteld over een uitspraak

van de rechter over het gebruik van vangkooien bij kraaien en kauwen

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.
3

Vervolgonderzoek goederenvervoer over water

De provincie wil het goederenvervoer over water actief stimuleren als

duurzaam alternatief voor goederenvervoer over de weg. De provincie heeft
daarom onderzocht wat er aan de belangrijkste vaarwegen en de daaraan

gelegen bedrijventerreinen in Noord-Holland verbeterd moet worden. Op basis
van de aanbevelingen in dit rapport gaat de provincie samen met de

gemeenten bekijken wat er nodig is om deze bedrijventerreinen en vaarwegen
aantrekkelijk te houden voor ondernemers.

Besluit

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Vervolgonderzoek goederenvervoer over
water, provincie Noord-Holland’;

2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren.

4

Eindevaluatie en huidige prestaties Texelhopper

De Texelhopper is een vraaggestuurde busdienst op Texel die van 2015 – 2018
bij wijze van proef is gestart en vervolgens is opgenomen in het reguliere
openbaar vervoeraanbod in Noord-Holland Noord. Na een periode van
problemen zijn de huidige prestaties van de Texelhopper weer op het

gewenste niveau. De bussen rijden weer op tijd en het aantal reizigers groeit
weer.

Besluit

1. Kennis te nemen van de eindevaluatie van de Texelhopper voor de periode
2016 tot 22 juli 2018;

2. PS per brief te informeren over de eindevaluatie en de huidige prestaties van
de Texelhopper.

5

Tussenrapportage landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9
Voor een goede inpassing van een nieuwe weg tussen de A8 en de A9 wordt
een landschapsplan gemaakt. De weg doorkruist namelijk het UNESCO

werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De analyse voor het landschapsplan is
afgerond. Het analyserapport is als tussenrapportage aangeboden aan de
provincie en dient als input voor de volgende fase, waarin de

herstelmogelijkheden voor de Stelling van Amsterdam worden uitgewerkt.

Besluit

1. kennis te nemen van het tussenrapport analysefase Landschapsplan Stelling
van Amsterdam / Verbinding A8-A9;

2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief.
6

Beantwoording Statenvragen nr. 101-2019 van dhr. D.G. Heijnen en mw.

C.D.M. Kuiper-Kuijpers (CDA) over Chinese bussen in Noord-Hollandse OVconcessies

De heer D.G. Heijnen en mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers van het CDA
hebben vragen gesteld over Chinese bussen in Noord-Hollandse OVconcessies.

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.

7

Beantwoording Statenvragen nr. 103-2019 van dhr. W. Hoogervorst (SP) inzake
ontwikkelingen in en rond buurtbussen

De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over ontwikkelingen rondom
de Noord-Hollandse buurtbussen.

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.
8

Schiphol vernieuwd verbinden: evaluatie en tussentijds advies governance en
participatie

Dhr. Van Geel is door minister Van Nieuwenhuizen gevraagd om de

Omgevingsraad Schiphol (ORS) te evalueren. In december 2019 heeft hij een

tussentijds advies uitgebracht. Vanuit de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), 44
gemeenten en 4 provincies in de Schipholregio, is een gezamenlijke reactie

opgesteld met de uitgangspunten die wij als decentrale overheden graag in het
uiteindelijke model willen terugzien. Als voorzitter van de BRS verstuurt de

portefeuillehouder luchtvaart van de provincie Noord-Holland, namens de BRS,

de brief aan de minister.

Besluit

1. Kennis te nemen van de brief aan minister Van Nieuwenhuizen die binnen de
Bestuurlijke Regie Schiphol is vastgesteld;
2. PS te informeren via bijgevoegde brief.
9

Beantwoording Statenvragen nr. 96-2019 van dhr. J.P Hollebeek (PvdD) over
Schiphol

De heer J.P. Hollebeek (PvdD) heeft vragen gesteld over verontrustende
ontwikkelingen Schiphol.

Besluit

Het college stelt de antwoorden gewijzigd 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.
10

(her)Benoeming leden Raad van Toezicht en de wijziging van de statuten van
de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor

De Raad van Toezicht van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor heeft de

provincie verzocht om de (her)benoeming van 4 leden. Op basis van de

statuten dienen de Minister van Medische Zorg en Sport en Gedeputeerde
Staten hiertoe een gezamenlijk besluit te nemen. Dit besluit zal worden

gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens heeft de Raad van Toezicht verzocht

om een wijziging van de statuten van de Stichting Voorbereiding Pallas–reactor.

Besluit

1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de Stichting

Voorbereiding PALLAS-reactor, zoals opgenomen in de concept-akte van
statutenwijziging d.d. 17 december 2019;

2. In te stemmen met bijgevoegd gezamenlijk besluit van de Minister van
Medische Zorg en Sport en het College van Gedeputeerde Staten van de

provincie Noord-Holland voor de benoeming van de leden van de Raad van
Toezicht van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor;

3. Dit besluit met bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de Minister van
Medische Zorg en Sport;

4. De Raad van Toezicht van de Stichting voorbereiding PALLAS-reactor te

informeren met inliggende brief.

11

Beantwoording Statenvragen nr. 102-2019 van Statenlid I. Kostić (PvdD) over
misstanden in de geitenhouderij

Statenlid I. Kostić (PvdD) heeft vragen gesteld over het dierenwelzijn van geiten
in de (melk)veehouderij.

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.
12

Beantwoording Statenvragen nr. 100-2019 van Statenlid I. Kostić (PvdD) over
toename aantal geiten ondanks geitenstop

Statenlid I. Kostić (PvdD) heeft vragen gesteld over de toename van het aantal
geiten ondanks de geitenstop.

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.
13

Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 4 februari 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 4 februari 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven.
14

Overeenkomst voor gezamenlijke seismische data acquisitie ondergrond van
MRA

Ten behoeve van aardwarmte/geothermie laat de provincie seismisch

onderzoek naar de ondergrond van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)

uitvoeren door Energiebeheer Nederland (EBN). Dit onderzoek is onderdeel van
het landelijke programma SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte
Nederland).

Besluit

1. De 'Overeenkomst voor gezamenlijke seismische data acquisitie door EBN'
aan te gaan met Energiebeheer Nederland (EBN);

2. De portefeuillehouder energie te machtigen de overeenkomst te
ondertekenen;

3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief.

15

Annotatie agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
d.d. 7 februari 2020

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
algemeen bestuur van de OD NZKG op 7 februari 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen

bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 7 februari 2020; en
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
16

Annotatie agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek d.d. 5 februari 2020

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en

handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur

van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de
vergadering van het algemeen bestuur op 5 februari 2020.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen

Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 5
februari 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
17

Annotatie agenda IPO Bestuur d.d. 6 februari 2020

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 6 februari 2020.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 6 februari 2020 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties
18

Beantwoording Statenvragen nr. 3-2020 van mw. W. Koning-Hoeve (CDA) over
gezondheidsonderzoek IJmond

Mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over het RIVM-

onderzoek naar gezondheid in de IJmond.

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.

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
M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

J. van de Ven

tel. (06) 5284 1171

M. van den Heuvel
H. Wijker

over de nummers:

10, 11, 12

tel. (06) 1860 9412

1, 2

tel. (06) 5316 8683

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

13, 14, 15, 16, 17, 18

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.

