Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 14 juni 2022
1

Gemeenschappelijk Toezichtkader Gemeenschappelijke regelingen financieel
toezicht

In de Gemeentewet is geregeld dat Gedeputeerde Staten toezicht houden op de
ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten. De Wet

gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt dat deze taak ook van
toepassing is op gemeenschappelijke regelingen. In 2020 is voor de

gemeenten het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 (GTK 2020
gemeenten) opgesteld. In het verlengde hiervan is nu een afzonderlijk kader
voor de regelingen opgesteld (GTK 2022 GR).
Besluit:

1. Het bijgevoegde Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2022
Gemeenschappelijke regelingen vast te stellen;

2. Het kader met bijgevoegde brief toe te zenden aan de besturen van de
gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland;

3. Het kader met bijgevoegde brief ter kennisgeving aan te bieden aan
Provinciale Staten.
2

Ontheffing omgevingsverordening NH2020 De Heul 18-20 Oostzaan

Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties

in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties.
Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve
grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de

Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan.
De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en

leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor De
Heul 18-20 in Oostzaan voldoet daar aan.
Besluit:

1. Op grond van artikel 13.4 voor het bouwplan De Heul 18-20 ontheffing te
verlenen aan de gemeente Oostzaan van artikel 6.9 van de
Omgevingsverordening 2020;

2. De gemeente Oostzaan te informeren met bijgevoegde brief;
3. PS te informeren met bijgevoegde brief.
3

Verkeersveiligheid Zeeweg N200

Op de Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee vinden relatief veel ongevallen plaats.
De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de

verkeersveiligheid te verbeteren. We pakken eerst de plekken aan waar auto’s

en fietsers elkaar kruisen: de weg naar Parnassia en de ingang van camping De
Lakens. En we gaan campagnes voor bewust verkeersveilig gedrag voeren.
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Voor de langere termijn kijken we ook naar de ideeën die in een prijsvraag
door bewoners zijn aangedragen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de problematiek en de aanpak ter verbetering van de

verkeersveiligheid op de Zeeweg (N200) tussen Overveen en Bloemendaal aan
Zee vast te stellen;

2. De gemeente Bloemendaal over de aanpak van de Zeeweg te informeren via
bijgaande brief;

3. Deze brief ter kennisgeving te sturen aan PS.
4

Beantwoording Statenvragen nr. 50 van mevrouw Van Geffen (Liberaal NoordHolland) over onderzoek naar brug Ilpendam

Gedeputeerde Staten geven antwoord op de Statenvragen van Statenlid Van

Geffen (Liberaal Noord-Holland) over het onderzoek naar een (fiets)brug over

het Noordhollandsch Kanaal bij Ilpendam.
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.
5

Agenda Bestuursplatform NKZG 16 juni 2022

Het Bestuursplatform NZKG vergadert op 16 juni 2022. De portefeuillehouder
Noordzeekanaalgebied en Zeehavens is voorzitter van deze vergadering, en
wordt wegens haar vertrek waargenomen door de portefeuillehouder voor
Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en
Luchtvaart en Schiphol.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 16 juni 2022;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op
de agenda van het Bestuursplatform NZKG.
6

Annotatie vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord 15 juni 2022

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert

vergunningverlenings-, toezichts- 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 15 juni 2022.
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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. 15 juni 2022;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
7

Bestuursplatform Energietransitie NZKG 16 juni 2022

Het Bestuursplatform Energietransitie NZKG vergadert op 16 juni 2022. Deze
vergadering wordt voorgezeten door gedeputeerde Stigter. Het college
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de vergaderstukken en annotatie van het
bestuursplatform Energietransitie NZKG 16 juni 2022;

2. In te stemmen met de voorgestelde inbreng 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:
M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

1

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

2

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

6, 7

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

3, 4

L. Kruisinga

tel. (06) 2576 2249

5

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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