Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 9 juni 2020
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Benoemingen leden Hoor- en adviescommissie

Gedeputeerde Staten (GS) hebben een onafhankelijke hoor- en

adviescommissie (hac) ingesteld die advies uitbrengt aan GS over

bezwaarschriften gericht tegen hun beschikkingen. De leden van deze

commissie worden door GS benoemd voor een periode van vier jaar. Ze kunnen
éénmaal worden herbenoemd. Vanwege het verstrijken van de maximale

benoemingstermijn van vier leden zijn vier nieuwe leden geworven. Zij zullen
op 18 juni tijdens de jaarvergadering de eed/belofte afleggen voor de

commissaris van de Koning. Onder de huidige leden zijn twee Kamervoorzitters
geworven. Zij hebben zwaardere verantwoordelijkheden zoals het bepalen van
de orde van de hoorzitting.Tevens is onder de huidige commissieleden een
nieuwe (coördinerend) voorzitter geworven. De voorzitter is het centrale
aanspreekpunt voor de commissieleden en de provincie.

Besluit

1. De heer mr. P.C. de Goede, de heer mr. B. Vis, mevrouw mr. Y.R. Boonstra-

Van Herwijnen en mevrouw mr. S. van Hees te benoemen tot lid van de hoor-

en adviescommissie (hac) met ingang van 1 juli 2020 voor een periode van 4
jaar;

2. Mevrouw mr. G. Creighton en de heer mr. R. Van Baaren te benoemen tot
Kamervoorzitter met ingang van 1 juli 2020 voor de duur van hun
lidmaatschap van de hac;

3. Mevrouw mr. S. de Boer te benoemen tot (coördinerend) Voorzitter van de
hac.
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Annotatie agenda Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied d.d. 22 juni 2020

Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied vergadert op 22 juni aanstaande.
De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens zal deze
vergadering voorzitten.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 22 juni 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij

de agenda van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied d.d. 22 juni 2020;

3. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens te machtigen de

provincie in de vergadering te vertegenwoordigen;

4. De Jaarrekening 2019 van de Stichting projectbureau Masterplan

Noordzeekanaalgebied vast te stellen en het stichtingsbestuur schriftelijk om
goedkeuring te vragen.
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Evaluatierapport proces van de totstandkoming van de omgevingsvisie

Het doel van de evaluatie van het proces van de totstandkoming van de
Omgevingsvisie is om te leren van het proces en deze lessen voor de

provinciale organisatie mee te nemen voor toekomstige trajecten. De evaluatie
van het proces betreft het ambtelijk perspectief. Het bestuurlijk perspectief
wordt op niet-uitputtende wijze belicht. Het openbaar maken van deze
evaluatie past binnen het open proces van de totstandkoming van de

Omgevingsvisie. Na het doorlopen van een proces waar zoveel partijen in meer
of mindere mate bij betrokken zijn geweest, is dit een logische stap.

Besluit

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport van het proces van de
totstandkoming van de Omgevingsvisie.

2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren.

3. De evaluatie te delen met alle betrokkenen bij het proces van de
totstandkoming van de provinciale Omgevingsvisie.
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Incidentele subsidie Stichting Maaien Waterplanten Randmeren

Stichting Maaien Waterplanten Randmeren heeft de provincie verzocht om
subsidie voor de ontwikkeling van een prototype voor

maaitechniek. Voor deze innovatie wordt een incidentele subsidie van €
31.006,25 incl. BTW verleend.

Besluit

De Stichting Maaien Waterplanten Randmeren een incidentele subsidie van €
31.006,25 incl. BTW te verlenen voor de ontwikkeling van een prototype
maaitechniek.

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:

R. Fillet

tel. (06) 1830 6074
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E. Andoetoe

tel. (06) 1859 2193

3, 4

D. Pestman

tel. (06) 4615 9153
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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.
•

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.
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•
•

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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