Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten op 11 juni 2019
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Concept jaarstukken 2018
De Jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Omdat de
accountantscontrole nog niet geheel afgerond is, is eerder besloten een
splitsing aan te brengen tussen het beleidsmatige jaarverslag en de financiële
jaarrekening. GS hebben 22 mei het concept Jaarverslag 2018 naar PS
verstuurd. Middels dit besluit sturen GS de totale Jaarstukken 2018
(inhoudelijk jaarverslag incl. financiële jaarrekening) ter besluitvorming naar
PS. Op 24 juni zijn de Jaarstukken 2018 geagendeerd in de interim commissie
en op 8 juli in PS.

Besluit
1. De concept-jaarstukken 2018 vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen;
3. De concept jaarstukken 2018 en de statenvoordracht met bijgaande
aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden;
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele aanpassingen
aan te brengen in de stukken.
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Regionale afspraken wonen Alkmaar
GS hebben kennis genomen van de regionale afspraken wonen in de regio
Alkmaar. Deze regio heeft een werkwijze opgesteld voor de regionale
afstemming van de woningbouwplannen. GS zijn hier positief over als basis
voor het vervolmaken van de regionale afspraken. Er zijn aandachtspunten
geformuleerd voor het vervolg en GS vertouwen erop dat medio 2019 de
afspraken compleet zijn en voldoen aan de provinciale kaders (artikel 5a uit de
Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Uitvoeringsregeling “regionale
afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen”).

Besluit
1. Kennis te nemen van de regionale afspraken wonen in de regio Alkmaar;
2. Bijgevoegde brief aan de regio Alkmaar te zenden;
3. Bijgevoegde brief aan PS te zenden.
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Regionale afspraken wonen Westfriesland

GS hebben kennis genomen van de regionale afspraken wonen in de regio
Westfriesland. De regio Westfriesland heeft een werkwijze opgesteld voor de
regionale afstemming van de woningbouwplannen (conform artikel 5a uit de
Provinciale Ruimtelijke Verordening en de Uitvoeringsregeling “regionale
afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen”). GS zijn positief over de
werkwijze en geven aandachtspunten mee voor het vervolg en de toepassing.

Besluit
1. Kennis te nemen van de regionale afspraken wonen in Westfriesland;
2. Bijgevoegde brief aan de regio Westfriesland te zenden;
3. Bijgevoegde brief aan PS te zenden.
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Regionale afspraken wonen Zuid-Kennemerland/IJmond
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van de regionale afspraken
woningbouw in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond voor de jaren 2019 tot en
met 2024. De regio heeft afspraken gemaakt over de hoeveelheid woningen
die in deze periode gebouwd moeten worden en over het aandeel sociale huur
daarbinnen. Ook is aangegeven waar plannen zijn voor bouwen buiten
bestaand stedelijk gebied. GS zijn positief over de afspraken en geven
aandachtspunten mee voor het vervolg en de toepassing.

Besluit
1. Kennis te nemen van de regionale afspraken wonen in de regio ZuidKennemerland/IJmond;
2. Bijgevoegde brief als reactie aan de regio Zuid-Kennemerland/IJmond te
sturen;
3. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
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Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
De burgemeester van Amsterdam heeft de MRA-partners opgeroepen om de
Green Deal Zero Emission Stadslogistiek op 17 juni 2019 te ondertekenen.
Ondertekenaars van deze Green Deal zetten zich ervoor in dat steden zoveel
mogelijk emissievrij worden bevoorraad.

Besluit
1. Toe te treden tot de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek;
2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief hierover te informeren.
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Beantwoording Statenvragen nr. 37 van mevrouw mr. R.P.M. Kocken
(GroenLinks) over Pyrolysefabriek aan Petroleumhavenweg
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Mevrouw mr. R.P.M. Kocken (Groenlinks) heeft het college vragen gesteld over
de realisatie van een pyrolysefabriek aan de Petroleumhavenweg te
Amsterdam.

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. 39 van de heer D.J. van den Berg en de heer
G.H.J. Kohler (Forum voor Democratie) over Stroomnet kan explosieve groei
dataverkeer niet aan.
De heren D.J. van den Berg en G.H.J. Kohler (Forum voor Democratie) hebben
het college vragen gesteld over de energieaspecten van datacenters in de
gemeente Hollands Kroon.

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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Herbenoeming leden bezwarencommissie P-besluiten
Als gevolg van de invoering van de wet normalisering ambtenaren kunnen
medewerkers tegen personele beslissingen die vanaf 1 januari 2020 zijn
genomen, geen bezwaar meer indienen. De benoeming van vijf leden van de
bezwarencommissie liep af op 11 mei 2019. De leden zullen, voor het geval
een bezwaarschrift door hen behandeld moet worden, voor een korte periode
worden herbenoemd.

Besluit
1. Vijf leden van de bezwarencommissie personeelsbesluiten Noord-Holland
opnieuw te benoemen voor de periode van 11 mei 2019 tot en met de dag dat
door de bezwarencommissie personeelsbesluiten aan de provincie NoordHolland schriftelijk advies is uitgebracht op het laatste bezwaarschrift van een
medewerker tegen een rechtspositioneel besluit, doch uiterlijk op 1 januari
2022;
2. De vergoeding (ongewijzigd) vast te stellen op € 345,-- per dagdeel.
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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:
S. Ahyad

tel. (06) 4632 3669

6, 7

L. van Hees

tel. (06) 4813 7785
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R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

5

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

2, 3, 4

F. Paardekooper

tel. (06) 1860 9344

1

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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