Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten op 2 februari 2021
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en
Vechtstreek d.d. 3 februari 2021
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 3 februari 2021.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 3
februari 2021;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Ophoging subsdieplafond POP3 onderdeel Uitvoering van LEADER-projecten
2020
GS hebben het subsidieplafond voor de openstelling van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) onderdeel Uitvoering van LEADER
projecten uit 2020 gewijzigd van € 300.000,- naar € 470.000,-. Hierdoor
kunnen meer projecten worden ondersteund.

Besluit
1. Bijgaand wijzigingsbesluit vast te stellen waarbij het subsidieplafond voor
het onderdeel Uitvoering van LEADER-projecten 2020 van de
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland wordt vastgesteld op €
470.000,-;
2. Het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. Provinciale Staten te informeren door middel van de inliggende brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 2 van Statenlid I. Kostiç (Partij voor de Dieren)
over Versneld afbouwen kippenfabrieken vanwege risico nieuwe pandemie
Statenlid I. Kostiç (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over vogelgriep
en pluimveebedrijven.

Besluit
Het college stelt de antwoorden vast.
1

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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Verlenging werkingsduur Natura 2000 Beheerplan Abtskolk en de Putten met
zes jaar
Het Natura 2000-gebied Abtskolk en de Putten is aangewezen als foerageeren rustgebied in de winter voor de dwerggans, kolgans, grauwe gans en
smient. Het beheerplan voor dit gebied loopt af op 30 april 2021. We besluiten
het beheerplan met 6 jaar te verlengen. Dit doen we omdat het gebied nog
steeds van voldoende kwaliteit is om haar functie naar behoren te vervullen.
Met andere woorden: de bescherming die de aanwijzing en het beheerplan
bieden is op orde. Dat blijkt uit een evaluatie die een ecologisch adviesbureau
voor ons uitvoerde.

Besluit
1. Het Natura 2000-beheerplan Abtskolk en de Putten 2015 - 2021 met 6 jaar
te verlengen, tot 30 april 2027;
2. PS op de hoogte te brengen met bijgaande brief;
3. De stakeholders op de hoogte te brengen met bijgaande brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 114 van de heer Zoon (Partij voor de Dieren)
over Jachtstop vanwege risico verdere verspreiding vogelgriep
De heer ing. F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over een
jachtstop vanwege het risico op verdere verspreiding van de vogelgriep

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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Beantwoording Statenvragen nr. 116 van mevrouw Jellema (PvdA) over
kapmeldingen in Noord-Holland
Het Statenlid mevrouw A.J.J. Jellema (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld
over kapmeldingen 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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7

Grondruil kweker in de Haarlemmermeer
De provincie verkoopt een perceel grond aan de Kruizemuntweg te Rijsenhout.
De koper zal hier, na bestemmingsplanwijziging, een kassenbedrijf gaan
vestigen. Met deze verkoop wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling
van PrimA4a, het hoogwaardige glastuinbouwgebied in ontwikkeling. De
provincie verwerft tegelijkertijd een vergelijkbaar oppervlakte grond gelegen in
de Turfspoor, een woningbouwontwikkeling in Lisserbroek. De provincie kan
hierdoor wellicht een bijdrage leveren aan een snellere realisatie van
benodigde woningbouw aldaar.

Besluit
1. Een aantal percelen aan het Turfspoor te Lisserbroek aan te kopen en een
perceel grond aan de Kruizemuntweg te Rijsenhout te verkopen, met het
voorbehoud van een schone bodem en -voor het perceel aan de
Kruizemuntweg- het voorbehoud van een bestemmingsplanwijziging naar
kassengebied.
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Beantwoording Statenvragen nr. 122 van mevrouw Jellema (PvdA) over
Glyfosaatverbod
Mevrouw Jellema (PvdA) heeft vragen gesteld over de gevolgen van het verbod
van glyfosaat op de provinciale pachtgronden dat geldt op pachtcontracten
vanaf 1 november 2020.

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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Instemmingsverzoek Zeeland DES B.V.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen niet in met het
ontwerpbesluit Wet natuurbescherming van provincie Zeeland voor DES B.V..
Het gaat om een vergunning voor het bouwen en in gebruik nemen van een
biomassaketel voor tuinbouw. De voornaamste reden hiervoor is het ontbreken
van een passende beoordeling van de effecten op meerdere Natura 2000gebieden in Noord-Holland.

Besluit
1. Niet in te stemmen met het ontwerpbesluit Wet natuurbescherming van
provincie Zeeland voor DES B.V., Noord Hogeweg 1a te Sirjanszand;
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2. Gedeputeerde Staten van Zeeland hierover te informeren middels
bijgevoegde brief.
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Reactie op MRA ontwerp Programma Circulaire Economie 2020-2025
Het ontwerp Programma 2020-2025 en de ontwerp Uitvoeringsagenda
circulaire economie 2021-2022 van de MRA is aan het college van
Gedeputeerde Staten voorgelegd met de vraag of deze aansluiten bij de inzet
vanuit de provincie. Deze sporen en de ondersteunende activiteiten, sluiten
aan op de provinciale concept Actieagenda circulaire economie 2021-2025.
Voor besluitvorming over het concept MRA Programma en de concept
Uitvoeringsagenda is duidelijkheid over het draagvlak voor de gevraagde inzet
bij alle 34 overheden van de MRA gewenst, zodat helder is wat ieders inbreng
wordt in capaciteit en in eigenaarschap.

Besluit
1. Kennis te nemen van het ontwerp Programma 2020-2025 en de ontwerp
Uitvoeringsagenda circulaire economie 2021-2022 van de MRA;
2. In te stemmen met de beantwoording van de gestelde vragen over gekozen
sporen en de eigen inzet met bijgevoegde brief, met aanvullend de dringende
oproep om inzicht in en borging van draagvlak voor realisatie van programma
en agenda.
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Afdoen motie 175 Bibliotheken openhouden
Provinciale Staten hebben op 9 november 2020 met motie 175 het college van
GS opgeroepen te onderzoeken welke bijdrage de provincie kan leveren in het
openhouden van bibliotheken bij toekomstige lockdowns vanwege de
coronamaatregelen. Het college informeert PS over de diverse activiteiten die
naar aanleiding van deze motie zijn ondernomen.

Besluit
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de uitwerking van
motie 175 Bibliotheken openhouden;
2. Provinciale Staten te verzoeken de motie als afgedaan te beschouwen.
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Agenda voor het Waddengebied 2050
De Agenda voor het Waddengebied 2050 is de opvolger van de Structuurvisie
(Planologische Kern Beslissing) Waddenzee. Als binnenkort de Omgevingswet
in werking treedt, stelt het Rijk geen aparte (rijks)structuurvisie meer op voor
de Waddenzee. Het college van GS heeft, mede gehoord de Statencommissie
Natuur, Landschap en Gezondheid, in oktober vorig jaar een inhoudelijke
reactie gegeven. Deze reactie was positief over de ontwerp-Agenda. Daarnaast
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is toen al het voornemen uitgesproken de instemmingsverklaring te willen
ondertekenen. De Agenda wordt nu definitief met het ondertekenen van een
instemmingsverklaring door alle betrokken partijen op 3 februari.

Besluit
1. De instemmingsverklaring bij de Agenda voor het Waddengebied 2050 aan
te gaan;
2. De gedeputeerde Wadden te machtigen tot het ondertekenen van deze
instemmingsverklaring en zo nodig in te stemmen met redactionele
wijzigingen;
3. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 1 van de heer Hollebeek en de heer Zoon
(Partij voor de Dieren) over kap Beusebos voor een hotel
De heer J.P. Hollebeek en de heer ing. F.A.S. Zoon van de Partij voor de dieren
(PvdD) hebben vragen gesteld over de kap van het Beusebos voor een hotel.

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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Locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers in de Kop van NoordHolland
De provincie Noord-Holland laat een onderzoek uitvoeren naar geschikte
locaties voor grootschalige huisvesting van buitenlandse werknemers in de
gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. De provincie neemt
hiermee een regierol op zich. Het onderzoek vindt in nauwe samenwerking met
de drie gemeenten plaats. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is het
communicatie- en participatietraject met stakeholders, zoals inwoners,
bedrijven en hun brancheorganisaties, huisvesters, uitzendbureaus en de
buitenlandse werknemers zelf.

Besluit
1. De notities “Huisvesting buitenlandse werknemers - Probleemanalyse en
voorstel” en “Huisvesting buitenlandse werknemers - Aanpak Kop van NoordHolland vanuit een provinciale regierol” vast te stellen;
2. Ter uitvoering hiervan te starten met een locatie-onderzoek voor de
huisvesting van buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-Holland en
later te beslissen over het planologisch mogelijk maken van deze locaties.
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Financiële bijdrage gemeenten laadpaal vervalt
Binnen het project MRA-elektrisch werken de overheden in de provincies
Noord-Holland Flevoland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te
stimuleren. Het project financiert onder andere de plaatsing van laadpalen voor
elektrische voertuigen. Door het toenemend gebruik van de laadpalen ontstaat
er een business case en kan de gemeentelijke bijdrage van 250 euro per 1
januari 2021 komen te vervallen.

Besluit
1. Kennis te nemen van het laten vervallen van de gemeentelijke bijdrage van
250 euro voor het plaatsen en exploiteren van laadpalen per 1 januari 2021,
onder de voorwaarde dat er een elektrische rijder bekend is die van de laadpaal
gebruik gaat maken;
2. PS te informeren met de bijgevoegde brief.
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Beantwoording Statenvragen nr. 3 van de heer Hoogervorst (SP) over
Aansluiting A9 Heiloo
De heer Hoogervoorst (SP) heeft vragen gesteld over het project Aansluiting A9
Heiloo.

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.
17

Beantwoording Statenvragen nr. 117 van de heer Klein (CU) over de voormalige
stortplaats Groenewoud
De heer M.C.A. Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over de voormalige
vuilstortplaats Groenewoud in Kortenhoef.

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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Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 2
februari 2021
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over
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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
tot 2 februari 2021 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven.

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:
M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

2, 3

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

4, 5, 6, 7, 8, 9

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

12, 13, 14

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

1

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

15, 16, 17

L. Kruisinga

tel. (06) 2576 2249

10, 11

D. Moor

tel. (06) 5256 4968
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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.
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