Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 21 januari 2020
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Bestuurlijk akkoord regionale uitvoeringsdiensten Noordzeekanaalgebied
Het Bestuurlijk Kernteam (voorzitters Omgevingsdiensten

Noordzeekanaalgebied en IJmond en gedeputeerde Milieu) heeft geconstateerd
dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor het realiseren van één
omgevingsdienst in het Noordzeekanaalgebied. Er is wel meerwaarde in
gerichte samenwerking.

Besluit

1. Kennis te nemen van de brief d.d. 28 november 2019 van de voorzitters van
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst IJmond en
gedeputeerde Milieu Noord-Holland over de voortgang van het bestuurlijk

akkoord regionale uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied+ uit 2012;
2. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief.
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Beleidsontwikkeling biomassa

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de provincie haar invloed wil

aanwenden om grootschalige biomassacentrales zoveel mogelijk tegen te

gaan. GS hebben op 21 januari besloten te starten met de beleidsontwikkeling
voor houtige biomassa na het verschijnen van het duurzaamheidskader voor

biomassa van het Rijk. Dit om geen dubbel werk te doen en gebruik te kunnen
maken van de inzichten van het nu lopende landelijke traject. Het

duurzaamheidskader van het Rijk verschijnt in de loop van dit jaar.

Besluit

1. Te starten met de beleidsontwikkeling op het gebied van houtige biomassa
na het verschijnen van het duurzaamheidskader van het Rijk;
2. PS hierover te informeren via een brief.
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Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën

Gedeputeerde Staten hebben het Ontwerp Noord- Hollands Perspectief op de

Regionale Energiestrategieën op 17 december 2019 vastgesteld. Dit stuk is in
de commissie Ruimte, Wonen, Klimaat van 13 januari jl. besproken. Naar

aanleiding daarvan zijn een aantal wijzigingen in de tekst opgenomen, met

name bedoeld om de status van het stuk, de concept- ambtelijke kaarten uit

traject Omgevingsverordening in de bijlage en een aantal ontwerpprincipes te
verduidelijken. Het Ontwerp NH Perspectief op de RES wordt in Provinciale
Staten van 3 februari behandeld.

Besluit

1

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in het Ontwerp NoordHollands Perspectief op de Regionale Enegiestrategieën;

2. Het gewijzigde Ontwerp Noord-Hollands Perspectief op de Regionale

Energiestrategieën met bijgaande brief en bijlagen aan Provinciale Staten toe te
zenden.
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Letter of Intent Waterstof in Den Helder

GS hebben het verzoek ontvangen de Letter of Intent Waterstof Den Helder
mede te ondertekenen. In deze LOI leggen partijen vast een eerste globale
verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van de aanleg van een

productiefabriek voor blauwe waterstof in Den Helder. Voor de provincie is het
van belang dat deze verkenning inzicht biedt in hoeverre de productie van

waterstof kan fungeren als wegbereider en aanjager van groene waterstof en
kan bijdragen aan het creëren van een waterstofeconomie in heel NoordHolland.

Besluit

1. In te stemmen met het aangaan van een Letter of Intent met de NAM,

Gasunie, Gasterra, Port of Den Helder, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland

Noord, Stichting New Energy Coaltion en de gemeente Den Helder, met als doel
het gezamenlijk verkennen van de haalbaarheid van de aanleg van een
productiefabriek voor blauwe waterstof in Den Helder;

2. Aan de ondertekening de voorwaarde te verbinden dat dit

haalbaarheidsonderzoek ook verkent in hoeverre de productie van blauwe

waterstof in Den Helder randvoorwaardelijk is voor de totstandkoming van een
waterstofeconomie in de hele Provincie Noord-Holland;

3. De initiatiefnemers (door tussenkomst van Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord) met bijgaande brief van het besluit op de hoogte te stellen;

4. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen deze Letter of Intent
te ondertekenen.
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
d.d. 22 januari 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
dagelijks bestuur van de OD NZKG op 22 januari 2020.

Besluit

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

bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 22 januari 2020;
2

en

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Amsterdam Wetlands

Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe

landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten
die begin volgend jaar starten nu zowel de provincie Noord-Holland als het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen bijna 10
miljoen euro steken in Amsterdam Wetlands.

Besluit

1. De samenwerkingsafspraken met andere overheden en organisaties in de
regio over de gebiedsaanpak Amsterdam Wetlands in het kader van het

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland tot 1 januari 2023 aan te gaan;

2. De Stuurgroep Laag Holland per 1 januari 2020 te benoemen tot bestuurlijke
opdrachtgever voor de uitvoering van de gebiedsaanpak;
3. PS hiervan per brief in kennis te stellen.
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Aankoop veehouderij Meijers (Oostelijke Vechtplassen)

Gedeputeerde Staten besluiten tot de aankoop van circa 19 ha grond met

bijbehorende woning en bedrijfsgebouwen, gelegen in Loosdrecht (gemeente
Wijdemeren). De aan te kopen percelen zijn gelegen binnen het Natuur
Netwerk Nederland (NNN). De aankoop is onderdeel van het

gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen, een programma waarin 21 (semi)overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers de intentie

hebben uitgesproken om de komende 10 jaar te werken aan een forse

kwaliteitsverbetering voor natuur en landschap, recreatie en toerisme en de

leefomgeving. Eén van de maatregelen betreft het aankopen van de gronden
die binnen het NNN zijn gelegen. Met voorliggende aankoop verwerft de
provincie circa 19 ha in het NNN. De verkoop geschiedt op basis van
vrijwilligheid; de percelen zijn aangeboden aan de provincie.

Besluit

1. De veehouderij Meijers, gelegen binnen het Natuur Netwerk Nederland
(NNN) in de Oostelijke Vechtplassen, betreffende percelen agrarische

cultuurgrond, zijnde grasland, met een woning en bijbehorende tuin, garage,

loopstal met toebehoren en schuur, inclusief vigerende vergunningen te (1231
KE) Loosdrecht, plaatselijk bekend Rading 198, kadastraal bekend gemeente

Loosdrecht, sectie C, nummers 4138, 4140, 4141, 4142, 5794, 5796, 6276 en

6650, tezamen groot 192.250 m2, voor een aankoopbedrag van € 2.155.000,- aan te kopen;

2. De sectormanager Grond volmacht te verlenen voor doorvoeren van

eventuele kleine redactionele wijzigingen in de koopovereenkomst en het
ondertekenen van de koopovereenkomst.
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Beantwoording Statenvragen nr. 97 van mw. A.A.J. Jellema (PvdA) over NNN
Kortenhoef

Statenlid mevrouw Jellema (PvdA) heeft vragen gesteld over de betrokkenheid
van bewoners bij de realisatie van de NNN in Kortenhoef (Oostelijke
Vechtplassen).

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. 104 van mw. R. Alberts (SP) over kavelverkoop
langs de A9

Statenlid mevrouw R. Alberts (SP) heeft vragen gesteld over de openbare

verkoop bij inschrijving van 16 hectare grond gelegen ten oosten van de A9.

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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Onderzoek uitvoering wet Bibob door gemeenten

De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken

hoe gemeenten ervoor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit
middels de wet Bibob en onderzocht of er behoefte is aan verdere

ondersteuning bij de uitvoering van deze wet. Het onderzoek heeft tot een

drietal aanbevelingen geleid, waarin verbetering van de uitvoering van de wet

Bibob voorop staat. De gemeenten worden per brief hierover geïnformeerd. De
aanbevelingen worden verder uitgewerkt in 2020.

Besluit

1. Het rapport ‘Uitvoering wet Bibob door gemeenten’ vast te stellen;

2. De gemeenten binnen de provincie Noord-Holland te informeren over de
resultaten van het onderzoek middels bijgevoegde brief;
3. PS door middel van brief te informeren.
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24-uurs Centrale Bediening

De provincie stimuleert het vervoer over water door bruggen te bedienen

vanuit één centrale in Heerhugowaard. Zo is het openstellen van bruggen beter
op elkaar afgestemd voor zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Veiligheid
staat centraal bij de bediening en alle bruggen moeten aan strikte
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veiligheidseisen van de Machinerichtlijnen voldoen. Daardoor kost het
aansluiten meer tijd en valt het project duurder uit.

Besluit

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het programma 24-uurs
centrale bediening kunstwerken aan de hand van bijgevoegde
voortgangsrapportage 2018/2019;

2. Provinciale Staten te informeren over de voortgang van het programma

centrale bediening kunstwerken met de voortgangsrapportage 2018/2019
door middel van bijgevoegde aanbiedingsbrief;

3. Kennis te nemen van de impact van de machinerichtlijn op het project 24uurs centrale bediening en daarmee ook de benodigde extra financiële

middelen die nodig zijn om de kunstwerken aan de wet te laten voldoen;

4. 32 kunstwerken volgens de veiligheidseisen van de machinerichtlijnen (MRL)
te koppelen aan de bediencentrale in Heerhugowaard en daarvoor het

benodigde budget beschikbaar te stellen vanuit de stelpost die vanaf 2022 is
opgenomen binnen programma 2 Bereikbaarheid;

5. 12 kunstwerken die voor 2027 worden vervangen/vernieuwd, tegelijkertijd
met deze werkzaamheden te koppelen aan de bediencentrale;

6. De portefeuillehouder te machtigen om aanpassingen aan te brengen in de
stukken.
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Ontwerp-verklaring van geen bedenking A.C. de Graafweg (N241)
GS hebben kennisgenomen van de aanvraag voor een uitgebreide

omgevingsvergunning voor een Erf Toegangsweg (ETW) en werkstroken in

aanvulling op het PIP herinrichting A.C. de Graafweg (N241) dat op 4 maart
2019 is vastgesteld door PS. GS sturen PS een brief met het verzoek de
ontwerp Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vast te stellen en te

ondertekenen. De erf toegangsweg past binnen de provinciale doelstellingen
van een duurzaam veilige infrastructuur en is veilig voor zowel fietsers als
overige weggebruikers. Daarnaast past de erf toegangsweg binnen de

oorspronkelijke opdracht aan het projectteam om de A.C. de Graafweg veiliger
te maken en is hiervoor budget ter beschikking gesteld.

Besluit

1. Bijgaande voordracht aan PS en ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) met betrekking tot de door

provincie Noord-Holland ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning,
vast te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan PS;

2. De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, na afgifte door PS, samen
met de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te
leggen;

3. De voordracht door middel van bijgevoegde brief aan PS aan te bieden.
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Grondverwerving Project N522 Vervangen Brug Ouderkerk a/d Amstel

Het verkeer op de N522 in Ouderkerk aan de Amstel, kruist de Amstel over de
brug Ouderkerk. De brug is technisch en verkeerskundig gezien aan

vervanging toe, daarom gaat de provincie Noord-Holland de bestaande brug

vervangen door twee nieuwe bruggen. Voor de werkzaamheden is grond van
particuliere eigenaren benodigd. Er is nog niet met alle eigenaren

overeenstemming bereikt. Er wordt een laatste minnelijk bod uitgebracht. Bij

weigering van dit bod wordt de onteigening doorgezet. De procedure hiertoe is
opgestart.

Besluit

1. In te stemmen met het uitbrengen van een laatste minnelijk bod aan
betreffende grondeigenaar;

2. €5,3 miljoen mee te nemen bij de opgave van de investeringen PMI/PMO

voor de berekening van de kapitaallasten voor de kaderbrief 2021 en bij de
eerst volgende actualisatie van het PMO;

3. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.
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Routekaart Verduurzaming Sport

In het coalitieakkoord staat beschreven dat de provincie sportaccommodaties
wil helpen verduurzamen, waardoor zij op korte termijn besparingen kunnen
inboeken. De Routekaart Verduurzaming Sport is een nationaal initiatief

waarbij de provincies samen met het ministerie van Volksgezondheid en Sport,

NOC*NSF en de vereniging voor Sport en Gemeenten de handen ineen slaan om
de verduurzaming in de sport te versnellen.

Besluit

1. De Routekaart Verduurzaming Sport met het ministerie van

Volksgezondheid en Sport, NOC*NSF en de Vereniging voor Sport en
Gemeenten aan te gaan;

2. De portefeuillehouder Sport te machtigen deze routekaart te ondertekenen.
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Woonagenda 2020-2035, 80 procentsversie

De provincie Noord-Holland stelt een Woonagenda 2020-2025 op als

uitwerking van de Omgevingsvisie. Deze vormt onze uitvoeringsagenda voor

de komende vijf jaar. De bespreekversie van de Woonagenda wordt in februari
besproken met de PS-commissie, gemeenten en marktpartijen in NoordHolland.

Besluit

1. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te verzoeken de Bespreekversie van
de Woonagenda 2020 – 2025 (1353159/1353224) in de commissie Ruimte,
Wonen en Klimaat te bespreken;
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2. De bijgevoegde Bespreekversie van de Woonagenda 2020 – 2025 vrij te
geven om in februari 2020 stakeholders te consulteren.
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Voordracht museum in de BIS (Basisinfrastructuur)

De minister van OCW heeft elke provincie gevraagd om een museum voor te

dragen voor subsidiering in het kader van de basisinfrastructuur 2021-2024.
Hiertoe is een uitvraag gedaan onder Noord-Hollandse Musea, een jury heeft

de ingediende plannen beoordeeld en advies uitgebracht. Op basis van dit

advies hebben Gedeputeerde Staten besloten hiervoor het Frans Hals Museum
voor te dragen dat in combinatie met het Amsterdam Museum een
vernieuwend publieksplan plan ontwikkelt.

Besluit

1. Het publieksplan ‘De gezichten van Noord-Holland’ van het Frans Hals

Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor te dragen voor de
landelijke Basisinfrastructuur (BIS);

2. De Minister van OCW met bijgaande brief te informeren;

3. Provinciale Staten met bijgaande brief over de voordracht te informeren.

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
B. Burger

tel. (06) 4813 7779

over de nummers:
2, 3, 4, 14, 16

R. Fillet

tel. (06) 1830 6074
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D. Pestman

tel. (06) 4615 9153
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M. van den Heuvel
H. Wijker

tel. (06) 1860 9412
tel. (06) 5316 8683

6, 7, 8, 9

1, 5, 11, 12, 13

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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