Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 21 mei 2019
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Actualisatie 2019 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017 – 2021 en VTHuitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) voert
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor Provincie
Noord-Holland en 8 gemeenten in Noord-Holland. Jaarlijks worden de
financiële afspraken met betrekking tot de uit te voeren taken vastgelegd in
een uitvoeringsovereenkomst en de uit te voeren taken beschreven in een
uitvoeringsprogramma.

Besluit
1. De Actualisatie 2019 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2021 met de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met terugwerkende kracht per 1
januari 2019 aan te gaan;
2. Voor het gedeelte van het bedrag waarmee het in de Begroting 2019 van
Provincie Noord-Holland opgenomen bedrag ad €11.822.000,- wordt
overschreden, wordt voor dit bedrag - zijnde €1.769.639,-- deze
overeenkomst aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Provinciale
Staten bij vaststelling van de 3e begrotingswijziging 2019 dit bedrag ter
beschikking stellen;
3. De Portefeuillehouder Milieu te machtigen deze overeenkomst te
ondertekenen;
4. Het VTH-uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied vast te stellen;
5. PS door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van het besluit
onder 4.
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Ontwerp-Natuurbeheerplan 2020
Het ontwerp-Natuurbeheerplan wordt jaarlijks aangepast en daarna ter visie
gelegd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 bestaat uit een set kaarten en
een toelichting hierop. Inhoudelijk zijn er minimale wijzigingen ten opzichte
van het huidige plan. Na vaststelling, waarschijnlijk in september, kan er
beheersubsidie aangevraagd worden voor 2020. Beheertypen zijn onder andere
diverse soorten wateren, moeras, vochtige en droge schraalgraslanden, diverse
bossen, maar ook een eendenkooi.

Besluit
1. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020, waaronder het digitale kaartmateriaal,
vast te stellen;
2. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2020 conform afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht ter inzage te leggen in de periode van 30 mei tot en met 10
juli 2019;
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief;
4. De gemeenten en organisaties waaronder natuurbeheerders, de agrarische
collectieven en de waterschappen in Noord-Holland, te informeren door middel
van bijgaande brief.
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Wijziging Uitvoeringsregeling bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk
Noord-Holland 2017
De aanvraagperiode van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing
en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 voor het jaar 2019 wordt
uitgebreid naar het gehele jaar 2019. Daarnaast wordt de looptijd van de
Uitvoeringsregeling verlengd tot 1 januari 2027. De subsidieregeling is
bedoeld voor landbouwbedrijven. De aangepaste subsidieregeling zal worden
gepubliceerd op de website van de provincie.

Besluit
1. De wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en
kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 vast te stellen;
2. De aanvraagperiode van de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing
en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 vast te stellen op het gehele
jaar 2019;
3. De wijziging en de verlenging van de aanvraagperiode bekend te maken
door plaatsing in het Provinciaal Blad;
4. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
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Beantwoording Statenvragen nr.29 van dhr. M.T. Cardol (GroenLinks) over
nieuwe activiteiten in natuurgebied Twiske
De heer M.T. Cardol (GroenLinks) heeft het college vragen gesteld over haar
houding ten opzichte van de voorgenomen plannen voor een jaarrond camping
met maximaal 25 plaatsen voor tenten, campers en ecolodges in natuur- en
recreatiegebied het Twiske.

Besluit
Het college stelt de antwoorden vast.
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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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Zienswijzen 2019 financiële stukken recreatieschappen
De samenwerking van gemeenten en provincie om recreatiegebieden in stand
te houden is vastgelegd in gemeenschappelijke regelingen van de
recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland,
Spaarnwoude en Twiske- Waterland. Op grond van artikel 59 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen worden de deelnemende partijen in de
gelegenheid gesteld hun zienswijzen in te dienen op de conceptbegrotingen en
–begrotingswijzigingen. De jaarrekeningen worden ter kennisname
aangeboden. Voor de provincie is dit van belang vanuit bestuurlijk,
beleidsmatig en financieel oogpunt.

Besluit
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij:
a. PS voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekeningen 2018, de concept
begrotingswijzigingen 2019 en de concept begrotingen 2020 van de
recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland,
Spaarnwoude en Twiske- Waterland.
b. PS voor te stellen geen zienswijzen vast te stellen op de concept
begrotingswijzigingen 2019 en de concept begrotingen 2020 en dit door
middel van een brief kenbaar te maken aan de hierboven genoemde
recreatieschappen.
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief;
3. De portefeuillehouder te machtigen om de genoemde recreatieschappen te
informeren, nadat PS hierover hebben besloten.
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Omgevingsdienst IJmond zienswijze begroting 2020
De begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst IJmond
worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen
geven.

Besluit
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018
van de Omgevingsdienst IJmond;
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
Ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 naar voren te kunnen
brengen.
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Omgevingsdienst NZKG zienswijze begroting 2020
De begroting 2020 en de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied worden aan PS toegezonden zodat PS een zienswijze op
de stukken kunnen geven.

Besluit
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
Ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 naar voren te kunnen
brengen.
8

OFGV zienswijze ontwerpbegroting 2020 en 1e begrotingswijziging
De ontwerpbegroting 2020 en de 1e begrotingswijziging van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek worden aan PS
toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.

Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020, de 1e begrotingswijziging
2019 en de voorlopige jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi- en Vechtstreek (OFGV);
2. Inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2020
en de 1e begrotingswijziging 2019 naar voren te brengen.
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RUD Noord-Holland Noord zienswijze ontwerpbegroting 2020, jaarstukken
2018 en resultaatbestemming
De ontwerpbegroting 2020, de jaarstukken 2018 en de resultaatbestemming
van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden aan PS
toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven.

Besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020, de jaarstukken 2018 en de
resultaatbestemming van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
(RUD NHN);
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2. Inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2020,
de jaarstukken 2018 en de resultaatbestemming naar voren te brengen.
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Geannoteerde IPO Bestuur 23 mei 2019
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 23 mei 2019.

Besluit
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 23 mei 2019 en in te stemmen
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Besluitvormingsproces Klimaatakkoord en Regionale Energiestrategieën
Het definitieve ontwerp van het Klimaatakkoord komt naar verwachting begin
juni beschikbaar. GS informeren PS over het beoogde besluitvormingsproces.
PS besluiten uiteindelijk over de Noord-Hollandse steun voor het
Klimaatakkoord, naar verwachting in september. Dan kunnen PS ook besluiten
over de Startnotities voor de twee Regionale Energiestrategieën, mits het
Klimaatakkoord geen vertraging oploopt.

Besluit
PS te informeren over de beoogde besluitvorming over het Klimaatakkoord en
de Regionale Energiestrategieën.
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Beantwoording Statenvragen nr.30 van mw. R. Alberts (SP) over archeologische
bodem op Wieringen
Op 25 april 2019 stelde Mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) vragen over het
afgraven van de archeologische bodem op Wieringen.

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.25 van dhr W. Hoogervorst (SP) over mogelijke
aanleg rotondes op N505
Naar aanleiding van het krantenartikel 'Mogelijk rotondes op
Drechterlandseweg Drechterland en Stede Broec' uit het NoordHollands
Dagblad d.d. 4 april 2019 zijn er vragen gesteld door dhr W. Hoogervorst (SP).
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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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Beslissing op bezwaar planschade Zuidoostbeemster, N244
Bezwaarde heeft in het kader van het provinciaal inpassingsplan N-244 een
verzoek om planschadevergoeding en nadeelcompensatie ingediend. GS
hebben daarop besloten een tegemoetkoming in planschade maar geen
nadeelcompensatie toe te kennen. Tegen dit besluit heeft bezwaarde bezwaar
gemaakt. De Hoor- en adviescommissie heeft het bezwaar behandeld. De
commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te
verklaren. Het college volgt dit advies.

Besluit
1. Bezwaarde in zijn bezwaren tegen de afwijzing van zijn verzoek om
planschade als gevolg van het Provinciaal Inpassingsplan N-244 te ontvangen;
2. De bezwaren ongegrond te verklaren, en;
3. De bestreden beslissing van 23 juli 2018 onder nummer 964261/1101775
in stand te laten.
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Beslissing op bezwaar planschade Hoogkarspel
Op 23 februari 2018 heeft het college aan bezwaarde een tegemoetkoming in
planschade toegekend als gevolg van het provinciaal inpassingsplan
Westfrisiaweg. Bezwaarde heeft hiertegen bezwaar gemaakt. De Hoor- en
Adviescommissie heeft het bezwaar behandeld. De commissie adviseert het
bezwaarschrift ontvankelijk en deels ongegrond te verklaren en deels om het
besluit van GS nader te onderbouwen. Het college volgt dit advies.

Besluit
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; en
3. Het primaire besluit van 23 februari 2018, nummer 930470/1046761, in
stand te laten onder aanvulling van de motivering.
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Concept Jaarverslag 2018
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Omdat de
accountantscontrole nog lopende is, is een splitsing aangebracht tussen het
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inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening/ het accountantsrapport.
GS besluiten het concept Jaarverslag 2018 conform planning op 22 mei naar PS
te versturen, zodat Statenleden alvast kennis kunnen nemen van het
inhoudelijke jaarverslag 2018. De Jaarstukken 2018 (inhoudelijk jaarverslag
incl. financiële jaarrekening) plus concept accountantsrapport en bestuurlijke
reactie hierop worden 11 juni naar PS verzonden.

Besluit
Het concept jaarverslag 2018 met bijgaande brief ter kennisname aan PS toe te
zenden.
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Concept Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort
GS nemen kennis van de concept Ontwikkelvisie voor het gebied rond NSstation Haarlem Spaarnwoude. In de visie wordt voorgesteld om dit gebied,
Haarlem Oostpoort, duurzaam te ontwikkelen tot woon- werk en
recreatiegebied. Het is een gezamenlijk resultaat van een intensief traject met
een brede groep publieke, private, maatschappelijke en particuliere partijen.
Binnenkort wordt de visie vrijgegeven voor inspraak door de gemeente
Haarlem.

Besluit
1. Kennis te nemen van de conceptrapportage van de Ontwikkelvisie Haarlem
Oostpoort;
2. Kennis te nemen van de gelijktijdige bespreking van de concept
Ontwikkelvisie in het college van B&W van Haarlem waarbij een besluit wordt
genomen over het ter inzage leggen van de concept Ontwikkelvisie;
3. PS actief te informeren via bijgevoegde brief.
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Technische wijziging Uitvoeringsregeling Woonvisie in verband met verdeling
subsidieplafond
De Uitvoeringsregeling Woonvisie 2016 biedt regio’s de mogelijkheid om
subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van projecten die aansluiten bij het
Regionaal ActieProgramma Wonen (RAP). De regeling loopt t/m 2020 en kent
een verdeling van het subsidieplafond per regio. Met de huidige wijziging van
de regeling en het vast te stellen subsidieplafond wordt mogelijk dat het totaal
resterende budget wordt verdeeld over alle regio’s samen, zodat dit budget zo
effectief mogelijk verdeeld kan worden over de projecten in de regio’s.

Besluit
1. De Uitvoeringsregeling Woonvisie 2016 gewijzigd vast te stellen;
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2. Een subsidieplafond vast te stellen van € 3.590.675;
3. De besluiten onder 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad;
4. De regio’s hierover te informeren door middel van een brief;
5. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief.
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Beantwoording Statenvragen nr.26 van mw. A.C. Kapitein en mw. A.J.C.E.
Strens (D66) over grondspeculatie bij woningbouwplannen
Statenleden mevrouw Kapitein (D66) en Strens (D66) hebben Statenvragen
gesteld naar aanleiding van artikelen over grondspeculatie bij
woningbouwplannen. Uit deze artikelen komt het beeld naar voren dat
versnipperd eigendom woningbouwplannen belemmert.

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.
20

Auditopvolging per 1 maart 2019
Auditopvolging is een instrument om naar aanleiding van bevindingen en
aanbevelingen van de externe Accountant, de Randstedelijke Rekenkamer en
Concerncontrol verbeteringen systematisch door te voeren. Het dient tevens
als sturings- en verantwoordingsinstrument van het management naar het
provinciaal bestuur. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de auditstuurgroep,
GS en PS.

Besluit
1. De notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 maart 2019 vast
te stellen;
2. Deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief ter
kennisname door te sturen naar Provinciale Staten.
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Onderzoek Gebiedscontracten
Gebiedscontracten zijn contracten voor beheer en onderhoud van het
provinciaal areaal. Het onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de
doelen van de gebiedscontracten en het identificeren van succesfactoren voor
het kunnen behalen van de doelen. Er worden aanbevelingen geformuleerd
voor de korte en voor de lange termijn in relatie tot de succesvolle uitvoering
van de gebiedscontracten.
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Besluit
1. Het rapport Gebiedscontracten: doelen, succesfactoren en de lessonslearned, vast te stellen;
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
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Wob-verzoek Reporter Radio inzake Stichting Voorbereiding Pallas-reactor 26
maart 2019
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar,
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op
www.noord-holland.nl/wob.
In dit geval wordt openbaarmaking geweigerd omdat het om bedrijfsgevoelige
informatie gaat die vertrouwelijk door de stichting voorbereiding Pallas aan de
provincie is toegestuurd.

Besluit
1. Openbaarmaking van de Business case 3.1 van de Stichting Voorbereiding
Pallas-reactor en de daarover uitgebrachte rapportage van PWC/Strategy& te
weigeren, op grond van artikel 25, tweede lid, Provinciewet in samenhang met
10, eerste lid, sub c, van de Wet openbaarheid van bestuur;
2. Verzoeker door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren;
3. Het verzoek en de beslissing hierop te publiceren op de website
www.noord-holland.nl/Wob;
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S. Ahyad

tel. (06) 4632 3669

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

20, 21

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

11, 12, 13, 14, 15, 16

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

17, 18, 19

F. Paardekooper

tel. (06) 1860 9344

10

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683
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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.
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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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