Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland van 23 april 2019
1

Tussentijdse Monitor OV-knooppunten 2018
De monitor is bedoeld om de voortgang van de doelstellingen van het
programma OV-knooppunten te meten. Het streven hierbij is om jaarlijks een
nieuwe monitor uit te brengen. Op dit moment zijn er nog onvoldoende data
beschikbaar om een derde editie van de monitor OV-knooppunten uit te
werken. Ten opzichte van de tweede monitor zijn er wel nieuwe gegevens
beschikbaar op het gebied van woningbouw rondom OV-knooppunten. De
voorliggende analyse gaat daarom alleen in op deze cijfers. Later dit jaar volgt
een volledige rapportage van de monitor OV-knooppunten.

Besluit
1. Kennis te nemen van de Tussentijdse Monitor OV-knooppunten 2018;
2. PS actief te informeren via brief.
2

Regeling provinciale penningen 2020
Om hun waardering uit te drukken aan personen binnen en buiten de
ambtelijke organisatie van de provincie reiken GS een onderscheiding uit in de
vorm van een zilveren of bronzen provinciale penning.

Besluit
1. Bijgaande Regeling provinciale penningen 2020 vast te stellen;
2. Door middel van brief Provinciale Staten te informeren;
3. De regeling in het provinciaal blad bekend te maken.
3

Ophoging subsidieplafond regeling POP3 Jonge landbouwers
Bij de openstelling van de regeling Jonge landbouwers in Noord-Holland in
december 2018 zijn veel meer aanvragen ingediend waardoor het
subsidieplafond wordt overschreden. GS hebben besloten om het
subsidieplafond op te hogen van € 550.000,- naar € 1.072.000,- . Deze
ophoging heeft als doel om alle ingediende aanvragen te honoreren.

Besluit
1. Het subsidieplafond voor het onderdeel 'Jonge landbouwers' van de
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van € 550.000,- (GS besluit

1141349-1141350) te verhogen met € 522.000,- en vast te stellen op €
1.072.000,-;
2. Besluit 1 te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van de brief.
4

Beantwoording Statenvragen nr.23 van dhr. M. Deen (PVV) inzake faillissement
Energyra
Op 4 april 2019 stelde dhr. M. Deen (PVV) vragen over het faillissement van
Energyra, waarin het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
(PDENH) heeft geïnvesteerd, en de rol van de provincie daarbij.

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

Wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening betreffende geitenhouderij
Op 10 december 2018 hebben Provinciale Staten door middel van een
voorbereidingsbesluit besloten om nieuwvestiging, uitbreiding van en
omschakeling naar geitenhouderijen niet meer toe te staan. De reden hiervoor
is het voorzorgprincipe vanuit de volksgezondheid. De regels voor de
Provinciale Ruimtelijke Verordening, die nu voorliggen, zijn tot stand gekomen
in overleg met andere provincies en door consultatie van LTO Noord, de
Noord-Hollandse geitenhouders, gemeenten, RUD, OD’s en de GGD van
Noord-Holland. De ontwerpwijziging van de PRV is op 26 februari 2019 door
GS vastgesteld en van 1 t/m 28 maart 2019 ter inzage gelegd.

Besluit
1. De Nota van Beantwoording van de wijziging van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening (PRV) vast te stellen;
2. De Statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter vaststelling van de PRV
en de toelichting op de wijziging vast te stellen;
3. Door middel van bijgaande brief de Statenvoordracht inclusief het
ontwerpbesluit ter vaststelling van de PRV, de toelichting op de wijziging, de
Nota van Beantwoording, de overzichtslijst en de zienswijzen, aan Provinciale
Staten te versturen;
4. De portefeuillehouders Landbouw en Ruimtelijke Ordening te machtigen tot
het aanbrengen van wijzigingen in de voordracht inclusief ontwerpbesluit en
toelichting, de Nota van Beantwoording en het overzicht van de wijzigingen;
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5. De indieners van de reacties op de ontwerpwijziging te informeren over de
besluitvorming via bijgevoegde brieven.
6

Aankoop agrarisch bedrijf in 't Hol voor realiseren NNN
Het gebied ‘t Hol nabij Kortenhoef is een uniek gebied en valt binnen het
begrensde NNN. Het is een belangrijk deelgebied binnen het programma
Oostelijke Vechtplassen, waarbinnen de karakteristieke laagveenmoerassen
nog aanwezig zijn. De natuurkwaliteit gaat echter snel achteruit omdat er nog
agrarische activiteiten plaatsvinden in het gebied. Om de hier gewenste natuur
te realiseren zijn bedrijfsmatige (agrarische) activiteiten niet meer mogelijk en
daarom willen GS dit gebied (en andere gebieden rond het Naardermeer)
verwerven. Op 22 november 2016 hebben GS ingestemd met de voorgenomen
onteigening van meerdere gebieden, waaronder ’t Hol. Het nu voorliggende
besluit is overigens geen onteigening maar een minnelijke verwerving.

Besluit
1. Aan te kopen drie percelen agrarische grond ter totale grootte van circa 36
hectare in het gebied 't Hol nabij Kortenhoef;
2. Op de twee bovengenoemde percelen van Natuurmonumenten een
kwalitatieve verplichting te vestigen tot borging van natuur en
Natuurmonumenten te vergoeden voor de afwaardering van de grond van een
agrarische functie naar een natuurfunctie.
7

Beantwoording Statenvragen nr.19 van J.M.E. de Groot (SP) inzake lekken van
percolaatwater in Park Nauerna
Op 12 maart 2019 heeft mevrouw J.M.E. de Groot (SP) vragen gesteld over het
lekken van percolaatwater in Park Nauerna.

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.

8

Beantwoording statenvragen nr.20 van J.M.E. de Groot (SP) inzake lekken van
oxykalkslikdepot op het terrein van Tata Steel
Op 13 maart 2019 heeft mevrouw J.M.E. de Groot (SP) vragen gesteld over het
lekken van het oxykalkslikdepot op het terrein van Tata Steel.
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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.
9

SolaRoad B.V.; wijziging aandeelhoudersovereenkomst
In verband met de toetreding van Strukton tot SolaRoad B.V. worden enkele
wijzigingen in de Aandeelhoudersovereenkomst SolaRoad doorgevoerd.

Besluit
In te stemmen met de wijzigingen in de Aandeelhoudersovereenkomst
SolaRoad in verband met de toetreding van Strukton.
10

Concept-begroting 2020 en jaarstukken 2018 Waddenfonds
De drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland) hebben
gezamenlijk het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds is verantwoordelijk
voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en
duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. Het Waddenfonds heeft de
conceptbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 aangeboden aan de Provinciale
Staten van de deelnemende Waddenprovincies. Zij worden in de gelegenheid
gesteld eventuele zienswijzen in te dienen bij deze concept-begroting. Wij
adviseren PS geen zienswijzen in te dienen, omdat wij hiertoe geen aanleiding
zien.

Besluit
1. Kennis te nemen van de concept-begroting 2020 van de
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds;
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen, op basis van bijgaande Statenvoordracht te verzoeken de conceptbegroting 2020 van het Waddenfonds te bespreken en eventuele zienswijzen
kenbaar te maken;
3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijzen op de conceptbegroting
2020 van het Waddenfonds in te dienen;
4. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarstukken 2018 van het Waddenfonds;
5. Bijgaande brief over de concept-begroting 2020 en de ontwerp-jaarstukken
2018 van het Waddenfonds vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale
Staten.
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Publiceren GS declaraties 1e kwartaal 2019
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland.
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats.

Besluit
1. Het bijgaand overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en facturen
van GS-leden, zoals die in het eerste kwartaal 2019 in de financiële
administratie zijn verantwoord, vast te stellen;
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze
openbaar te maken op de website van de provincie;
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties,
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen (bijlage 2).
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S. Ahyad

tel. (06) 4632 3669

6, 7, 8

L. van Hees

tel. (06) 4813 7785

10, 11

R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

2

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

9

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

1

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

3, 4, 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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