Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 2 juli 2019
1

Beantwoording Statenvragen nr. 40 van Statenlid I. Kostić (PvdD) over
Amerikaanse rivierkreeften
Er zijn vragen gesteld door Statenlid I. Kostić (PvdD) over de Amerikaanse
rivierkreeften naar aanleiding van de gehouden ‘exclusieve Masterclass
Rivierkreeften’ op maandag 13 mei 2019 georganiseerd in Loosdrecht, waar
rivierkreeften werden bereid.

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.
2

Annotatie AB Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 3 juli 2019
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer (RAUM). De gedeputeerde de heer J. Chr. van der Hoek
vertegenwoordigt de provincie in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit
recreatieschap.

Besluit
Kennis te nemen van de agenda’s ( van openbaar en besloten deel) van de
vergadering van het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer (RAUM) op 3 juli 2019 en in te stemmen met de voorgestelde
inbreng zoals verwoord in de annotatie.
3

Annotatie en agenda AB Groengebied Amstelland 4 juli 2019
Het algemeen bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland is
verantwoordelijk voor de instandhouding en ontwikkeling van het natuur- en
recreatiegebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deelnemers
in het bestuur van dit recreatieschap zijn naast de provincie de gemeenten
Ouder-Amstel, Amsterdam, Amstelveen, en Diemen. Gedeputeerde van der
Hoek neemt als lid van het algemeen bestuur deel aan deze vergadering.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur
van recreatieschap Groengebied Amstelland d.d. 4 juli 2019 en in te stemmen
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
4

Intentieverklaring netwerk ERIAFF
GS besluiten tot het ondertekenen van de hernieuwde intentieverklaring (Letter
of Intents) van het netwerk ERIAFF (European Regions for Innovation in
Agriculture, Food and Forestry). In ERIAFF werken 44 regio’s uit de gehele
Europese Unie samen.

Besluit
1. De intentieverklaring tot meer samenwerking binnen het netwerk ERIAFF met
diverse regio's aan te gaan;
2. De portefeuillehouder Europa te machtigen om in te stemmen met eventuele
redactionele wijzigingen van de
intentieverklaring en deze namens GS te ondertekenen;
3. PS te informeren via bijgaande brief.
5

Eindrapportage onderzoek illegaal gebruik recreatieparken
Interbestuurlijk Toezicht van de provincie Noord-Holland heeft een onderzoek
gedaan onder gemeenten in Noord-Holland naar het illegaal gebruik op
recreatieparken en de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan. Doel hiervan
was om een beeld te vormen van de omvang van de problematiek, de wijze
waarop gemeenten dit aanpakken en de samenwerking en afstemming die
hierbij plaatsvindt. Daarnaast zijn enkele relevante ontwikkelingen rondom dit
onderwerp in kaart gebracht. Het onderzoek heeft tot aanbevelingen geleid
voor gemeenten, maar ook een aantal gericht aan de provincie zelf. Door
uitvoering van deze aanbevelingen kunnen de gezamenlijke en complexe
uitdagingen rondom recreatieparken beter worden opgepakt.

Besluit
1. De rapportage “Illegaal gebruik op recreatieparken’ vast te stellen;
2. De hierin opgenomen aanbevelingen voor de eigen provinciale organisatie
over te nemen;
3. Gemeenten schriftelijk te informeren over de uitkomsten van het onderzoek
en te wijzen op de gemeentelijke aanbevelingen;
4. PS conform brief te informeren.
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Beantwoording Statenvragen nr. 41 van dhr. K.J. Terwal (VVD) over
Onderzoeksresultaten van het RIVM-rapport 'Inschatting gezondheidsrisico's
grafietregen Wijk aan Zee'
Het RIVM heeft op 4 juni 2019, als onderdeel van het project ‘Grafietregen en
gezondheid’, het rapport ‘Inschatting gezondheidsrisico’s grafietregen Wijk
aan Zee’ uitgebracht. Door middel van schriftelijke vragen verzoekt de VVD
zowel inhoudelijk als procesmatig opheldering over het rapport.

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.
7

Annotatie vergadering algemeen bestuur ODIJ d.d. 3 juli 2019
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert vergunningverlenings-, toezicht- en
handhavingstaken uit voor de provincie Noord-Holland. De Gedeputeerde
Milieu is lid van het algemeen bestuur van de ODIJ. Medio 2015 hebben
Gedeputeerde Staten (GS) besloten de agenda's van de bestuursvergaderingen
van provinciale deelnemingen en Gemeenschappelijke Regelingen te agenderen
voor de vergaderingen van GS. Het college bespreekt de agendapunten ter
voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2019.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 3 juli 2019;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
8

Annotatie agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
5 juli 2019
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert namens Provincie NoordHolland onder andere diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving bij bedrijven. Op 5 juli 2019 vindt een vergadering van
het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied plaats,
waarin de gedeputeerde Milieu en de gedeputeerde Energie en Klimaat zitting
hebben.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 5 juli 2019; en
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Tweewekelijkse update Harsco/Tata Steel ter uitvoering van motie
Met motie 22-2019 verzoeken PS GS om elke twee weken een update te geven
van de huidige stand van zaken en ontwikkelingen rondom Tata Steel/Harsco
Metals. Met deze brief geven GS voor de eerste keer invulling aan deze motie.

Besluit
1. Met brief Provinciale Staten te informeren over de wijze waarop
Gedeputeerde Staten inhoud wensen te geven aan de motie (22-2019 van 17
juni 2019);
2. Provinciale Staten voor te stellen de motie (22-2019 van 17 juni 2019) als
afgedaan te beschouwen.
10

Rapport Systeemstudie Energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050
De studie heeft in kaart gebracht hoe vraag en aanbod van energie zich tussen
2020 en 2050 zullen ontwikkelen en wat deze ontwikkeling betekent voor de
energie-infrastructuur in Noord-Holland. Het huidige energienetwerk is niet
toereikend om ambities op het gebied van CO2-reductie en de economische
groei te faciliteren. Naast investeringen in het elektriciteitsnetwerk zijn ook
investeringen in netwerken voor andere modaliteiten nodig om het
elektriciteitsnetwerk in de toekomst te ontlasten. In vervolgonderzoek zullen
de verschillende oplossingsrichtingen voor ontwikkelingen op het gebied van
energie-infrastructuur verder worden verkend.

Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport 'Systeemstudie energie-infrastructuur
Noord-Holland 2020-2050';
2. De aanbevelingen uit het rapport 'Systeemstudie energie-infrastructuur
Noord-Holland 2020-2050' mee te nemen in het Uitvoeringsprogramma
Energietransitie NZKG, de Regionale Energiestrategieën en in de nog op te
stellen visie voor de ondergrond ten aanzien van de energie-infrastructuur;
3. PS te verzoeken het rapport 'Systeemstudie energie-infrastructuur NoordHolland 2020-2050' te agenderen voor de Commissie Ruimte, Wonen en
Klimaat van september 2019;
4. Het rapport 'Systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 20202050' ter kennisgeving toe te sturen aan de Colleges van alle gemeenten in de
provincie Noord-Holland middels bijgevoegde brief.
11

Beantwoording Statenvragen nr. 43 van de heer J.J. Carton (PvdA) over PAS
De heer Carton (PvdA) stelt vragen naar aanleiding van het arrest van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, inzake het Programma
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Aanpak Stikstof (PAS). In de beantwoording wordt de huidige stand van zaken
toegelicht.

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

Aanwijzen leden AB Plassenschap Loosdrecht
De gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. kent een
Algemeen en een Dagelijks bestuur. Provinciale Staten dienen uit het college
van Gedeputeerde Staten een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te
wijzen voor het Algemeen Bestuur van het Plassenschap, de Plassenraad.

Besluit
Bijgaande voordracht aan Provinciale Staten vast te stellen waarin dhr. J. Chr.
van der Hoek als vast lid en mevr. Z. Pels als plaatsvervangend lid van het
Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Plassenschap
Loosdrecht e.o. worden voorgedragen.
13

Aanwijzen leden AB Waddenfonds
De gemeenschappelijke regeling Waddenfonds kent een Algemeen en een
Dagelijks bestuur. Provinciale Staten dienen uit het college van Gedeputeerde
Staten een vertegenwoordiger en plaatsvervanger aan te wijzen voor het
Algemeen Bestuur van het Waddenfonds.

Besluit
Bijgaande voordracht aan Provinciale Staten vast te stellen waarin dhr. C.J.
Loggen als vast lid en dhr. J. Chr. van der Hoek als plaatsvervangend lid van
het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
worden voorgedragen.
14

Evaluatie Verbonden Partijen 2019
De provincie heeft de Evaluatie Verbonden Partijen 2019 uitgevoerd. De
bevindingen uit het onderzoek worden gebruikt om het beleid met betrekking
tot verbonden partijen aan te passen.

Besluit
1. De Evaluatie Verbonden Partijen 2019 vast te stellen en de conclusies en
aanbevelingen te onderschrijven;
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2. De rapportage ter bespreking toe te sturen aan PS met bijgevoegde brief en
reactie van GS op de rapportage;
3. De aanbevelingen te verwerken in de eerstvolgende bijstelling van de Nota
Verbonden Partijen na bespreking in PS;
4. De betrokken verbonden partijen gelijktijdig met PS te informeren.
15

Niet langer van toepassing verklaren besluit 2015 verkenning bijdrage RWS
locatie Den Helder
In de periode van 2016-2019 is door de partijen in het Tripartite Overleg Port
of Den Helder (TOP) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van
ontwikkeling van de RWS locatie (later Marsdiepkade genoemd) voor civiel
medegebruik. De locatie is in eigendom van Defensie, de ter plaatse aanwezige
functies dienden te worden verplaatst. Door de complexiteit en de recent
toegenomen ruimtevraag door Defensie is het plan niet gerealiseerd. Daarmee
is ook de verkenning naar mogelijkheden van een financiële bijdrage
beëindigd. Dit dossier wordt gesloten en de daarop rustende geheimhouding
opgeheven.

Besluit
1. Kennis te nemen van het beëindigen van het onderzoek naar de
mogelijkheden van ontwikkeling van de RWS/Marsdiepkade in de haven van
Den Helder voor civiel medegebruik;
2. Door verzending van inliggende brief de Port of Den Helder (hierna: PoDH)
op de hoogte te stellen van het niet langer van toepassing verklaren van het GS
besluit 732780/732799 waarin de provincie toezegt zich in te spannen voor
een financiële bijdrage van 600.000 euro (binnen staatssteunregels) om het
tekort op deze business case op te kunnen lossen;
3. De brief tevens in afschrift naar de gemeente Den Helder en ministerie van
Defensie te zenden;
4. De nog vigerende geheimhouding op besluit 732780/732799 hiermee op te
heffen.
16

Agenda Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied d.d. 5 juli 2019
Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied vergadert op 5 juli aanstaande.
De portefeuillehouder zeehavens zal deze vergadering voorzitten.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 5 juli 2019;
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2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij
de agenda van het Bestuursplatform NZKG;
3. De portefeuillehouder zeehavens te machtigen de provincie in de
vergadering te vertegenwoordigen.
17

Privacyprotocollen personeelsleden provincie Noord-Holland
Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de
provincie privacyregelingen tegen het licht gehouden. Op 8 mei 2018 is het
Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van personeelsleden NoordHolland vastgesteld. Ter aanvulling op dit reglement heeft de provincie
privacyprotocollen opgesteld. Met deze protocollen wordt voldaan aan de
verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG over
de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van
persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens. In de protocollen
worden regels gesteld voor de verwerking van persoonsgegevens bij ICTmiddelen, toegang en beveiliging en ritregistratie. Hierdoor is duidelijk welke
gegevens verwerkt worden, wat de procedure voor vastlegging en inzage is én
hoelang en waar de gegevens bewaard mogen worden.

Besluit
1. De volgende privacyprotocollen vast te stellen:
- Privacyprotocol ICT-middelengebruik Noord-Holland 2019;
- Privacyprotocol ritregistratie Noord-Holland 2019 en
- Privacyprotocol toegang en beveiliging Noord-Holland 2019.
2. Het ontwerpbesluit tot wijziging van het Algemeen privacyreglement
persoonsgegevens van personeelsleden Noord-Holland 2018 te wijzigen
3. De volgende reglementen in te trekken:
- Reglement personeelspas 2008;
- Privacyreglement e-mail en internetgebruik;
- Reglement koppeling gegevens ritregistratiesysteem met persoonsgegevens;
- Privacyreglement telecomgebruik en
- Privacyreglement PVIEW.

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

14, 15, 16, 17

R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

12, 13
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M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

2, 3, 4

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

11

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

10

F. Paardekooper

tel. (06) 1860 9344

1

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

5, 6, 7, 8, 9

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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