Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 7 januari 2020
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Evaluatie en vervolg investeringsgereedprogramma PIM en
versnellingsprogramma GO!-NH
In het coalitieakkoord is budget gereserveerd voor het voortzetten van de
MKB-innovatie-instrumenten. Aangezien PIM en GO!-NH in 2020 opnieuw
aanbesteed moeten worden, zijn de innovatie-instrumenten door een extern
bureau geëvalueerd. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de
positieve evaluatie besloten om beide innovatie-instrumenten voort te zetten
voor een periode van drie jaar.

Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het investeringsgereedprogramma
PIM en het versnellingsprogramma GO!-NH;
2. Het investeringsgereedprogramma PIM en het versnellingsprogramma GO!NH in 2020 voort te zetten voor een periode van drie jaar;
3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren.
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Reisvoornemen gedeputeerde J. van der Hoek naar Berlijn in het kader van de
Grüne Woche
Gedeputeerde Van der Hoek zal van 16 januari tot en met 18 januari 2020 een
buitenlands werkbezoek aan Berlijn afleggen in het kader van de Grüne Woche.

Besluit
1. Kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde J. Chr. van der Hoek
tot het afleggen van een buitenlands werkbezoek aan Berlijn in het kader van
de Grüne Woche;
2. In te stemmen met dit bezoek;
3. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen;
4. Na afloop een verslag van het werkbezoek ter informatie aan PS te zenden.
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Overeenkomsten en uitvoeringsprogramma's 2020 omgevingsdiensten
Provincie Noord-Holland heeft haar vergunningverlening-, toezicht- en
handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem bij
de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland belegd. Jaarlijks worden met de
omgevingsdiensten overeenkomsten afgesloten waarin onder meer de
financiële afspraken voor het komende jaar worden vastgelegd. In de
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uitvoeringsprogramma’s wordt beschreven welke activiteiten door de
omgevingsdiensten namens het college van gedeputeerde staten worden
uitgevoerd.

Besluit
1. Het Uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst IJmond vast te stellen;
3. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2020 Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord vast te stellen;
4. Het Uitvoeringsprogramma 2020 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi &
Vechtstreek vast te stellen;
5. De Actualisatie 2020 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2021 met de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met terugwerkende kracht per 1
januari 2020 aan te gaan;
6. Voor het gedeelte van het bedrag waarmee het in de Begroting 2020 van
Provincie Noord-Holland opgenomen bedrag voor de uitvoering van taken door
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied niet wordt gedekt, wordt voor dit
bedrag - zijnde maximaal €390.488,-- de Actualisatie 2020 van de
Uitvoeringsovereenkomst 2017-2021 met de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
Provinciale Staten bij de Kaderbrief 2021 dit bedrag ter beschikking stellen;
7. Het Afsprakenkader 2020 met de Omgevingsdienst IJmond met
terugwerkende kracht per 1 januari 2020 aan te gaan;
8. De Dienstverleningsovereenkomst 2020 met de Omgevingsdienst NoordHolland Noord met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 aan te gaan;
9. Voor het gedeelte van het bedrag waarmee het in de Begroting 2020 van
Provincie Noord-Holland opgenomen bedrag voor de uitvoering van taken door
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord niet wordt gedekt, wordt voor dit
bedrag - zijnde maximaal € 141.531,-- de Dienstverleningsovereenkomst
2020 met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat Provinciale Staten bij de Kaderbrief 2021 dit
bedrag ter beschikking stellen;
10. De portefeuillehouder (Toezicht op) omgevingsdiensten
Noordzeekanaalgebied en IJmond te machtigen de overeenkomsten onder
besluit punt 5 en 7 te ondertekenen;
11. De portefeuillehouder (Toezicht op) omgevingsdiensten Noord-Holland
Noord en Flevoland & Gooi en Vechtstreek te machtigen de overeenkomst
onder besluit punt 8 te ondertekenen;
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12. De omgevingsdiensten met inliggende brieven te informeren.
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Beleidsnotitie uitvoering en handhaving Noord-Holland 2020
In 2016 hebben Provinciale Staten - op advies van de Randstedelijke
Rekenkamer - Gedeputeerde Staten verzocht een Nota Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving op te stellen die als kader fungeert voor de uitvoering
van de VTH-taken door de omgevingsdiensten namens de provincie. Met deze
beleidsnotitie wordt hieraan voor 2020 invulling gegeven.

Besluit
1. De Beleidsnotitie uitvoering en handhaving Noord-Holland 2020 vast te
stellen;
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren.
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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d.
7 januari 2020
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M222019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het
dossier Tata Steel en Harsco Metals. Daarnaast worden Provinciale Staten
voorafgaand iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en
Gezondheid geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven die onder
provinciaal bevoegd gezag vallen.

Besluit
1. De tweewekelijkse informatievoorziening over Tata Steel en Harsco Metals
d.d. 7 januari 2020 vast te stellen;
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de tweewekelijkse
informatievoorziening en over de ontwikkelingen op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving bij provinciale bedrijven;
3. Provinciale Staten voor te stellen Motie 22-2019 hiermee als afgedaan te
beschouwen
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Agenda IPO Bestuur 9 januari 2020
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 9 januari 2020.

Besluit
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Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 9 januari 2020 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties.
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Beantwoording Statenvragen nr. 87-2019 van mevrouw De Vries (PvdA) over
aardgaswinning Noord-Holland
Mevrouw De Vries (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld over aardgaswinning
in Noord-Holland in vervolg op eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp
(76-2019).

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

Actieplan weidevogels
Noord-Holland is een belangrijke weidevogelprovincie. Provinciale Staten
hebben gevraagd om een Actieplan weidevogels, dat in deze brief aan
Provinciale Staten is opgenomen.

Besluit
1. Bijgaande brief, met daarin vervat het Actieplan weidevogels, aan Provinciale
Staten te sturen;
2. Provinciale Staten te verzoeken om motie M18-2019 als afgedaan te
beschouwen.
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, 3, 4, 6

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

2

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412
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H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

5, 7

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.
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•

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.
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