Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 29 oktober 2019
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Auditopvolging per 1 september 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 september 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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Pilotfinanciering - RIEC Midden-Nederland
Met dit besluit wordt aan RIEC Midden-Nederland een incidentele subsidie
verstrekt ten bedrage van maximaal €50.000,- voor het uitvoeren van een pilot
ter bestrijding van de ondermijnende criminaliteit binnen het district Gooi- en
Vechtstreek.

Besluit
Een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, van de
Awb van maximaal €50.000 ,- te verlenen aan RIEC Midden-Nederland voor de
pilot Aanpak Crimineel Vastgoed Gooi-en Vechtstreek.
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Pilotfinanciering - Amstellandgemeenten
Met dit besluit wordt aan de Amstellandgemeenten een incidentele subsidie
verstrekt ten bedrage van maximaal €23.000,- voor het uitvoeren van een pilot
ter bestrijding van de ondermijnende criminaliteit binnen de gemeenten.

Besluit
Een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, van de
Awb van maximaal €23.000,- te verlenen aan de Amstellandgemeenten voor
de pilot ter bestrijding van de ondermijnende criminaliteit binnen de
Amstelland gemeenten.
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Beslissing op administratief beroep Natuurbegraafplaats Geestmerloo
Appellante is geen belanghebbende bij de besluiten van de gemeenteraad en
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar tot de
aanwijzing van en toestemming voor ingebruikname van gronden voor de
Natuurbegraafplaats Geestmerloo. Zij is daarom niet-ontvankelijk in het
(administratief) beroep tegen deze besluiten.

Besluit
Vast te stellen dat appellante niet-ontvankelijk is in haar (administratief)
beroep tegen de besluiten van de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar tot de aanwijzing van
en toestemming voor ingebruikname van gronden voor de Natuurbegraafplaats
Geestmerloo.
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Grondwaterheffing
Onder de naam “Grondwaterheffing” wordt er door de provincie Noord-Holland
een belasting geheven voor het onttrekken van grondwater. De
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 is aan herziening toe.
Belangrijkste inhoudelijke wijzigingsvoorstel is dat er geen belasting wordt
geheven bij onttrekkingen van minder dan 25.000 kubieke meter. Deze
vrijstelling geldt nu bij onttrekkingen van minder dan 12.000 kubieke meter.

Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit tot wijziging van de
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010;
2. Met de bijgaande brief de voordracht met het besluit ter besluitvorming aan
te bieden aan Provinciale Staten
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Monitor Woningbouw 2019
De monitor woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de
Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit
op korte en langere termijn en de ontwikkelingen in de woningbehoefte
(prognoses). Het doel van de monitor is het inzichtelijk maken van de
ontwikkelingen, om zo nodig bij te sturen.

Besluit
1. De Monitor Woningbouw 2019 vast te stellen;
2. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren;
3. De gemeenten en woningcorporaties via bijgaande brief te informeren.
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Annotatie agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds d.d. 1 november
2019
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is
verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de
hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.
Op 1 november 2019 is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur van het
Waddenfonds, waarin onder andere besluiten worden genomen over verlenen
van een subsidie aan een project gericht op de verbetering van de vitaliteit van
dorpen en de kwaliteit in de directe leefomgeving van lokale gemeenschappen
in het Waddengebied en over verlenen van subsidies aan projecten die
ingediend zijn als onderdeel van het Investeringskader Waddengebied.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van het Waddenfonds van 1 november 2019;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Beantwoording Statenvragen nr. 77 van Statenlid Kostić (PvdD) inzake Risico op
Parkinson bij gebruik landbouwgif
Statenlid Kostić (PvdD) heeft vragen gesteld over de relatie tussen de ziekte van
Parkinson en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

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. 74 van de heer Hollebeek en de heer Zoon
(PvdD) inzake het ontbreken van natuurbeschermingsvergunningen van
luchthaven Schiphol voor 100.000 vluchten
De heren Hollebeek en Zoon (PvdD) hebben vragen gesteld over het ontbreken
van een natuurbeschermingsvergunning van luchthaven Schiphol voor 100.000
vluchten.

Besluit
3

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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Tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals d.d.
29 oktober 2019
Het college van Gedeputeerde Staten informeert, ter uitvoering van motie M222019, Provinciale Staten tweewekelijks over de ontwikkelingen inzake het
dossier Tata Steel en Harsco Metals.

Besluit
1. De tweewekelijkse informatievoorziening inzake Tata Steel en Harsco Metals
d.d. 29 oktober 2019 vast te stellen;
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren.
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Samenwerkingsovereenkomst voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol
Oost, Oude Meer en Schiphol Rijk (HOV SOOMR)
De provincie Noord-Holland ondertekent een samenwerkingsovereenkomst
met de Vervoerregio en de gemeente Haarlemmermeer voor een nieuwe
busbaan ten oosten van Schiphol. De nieuwe busbaan is bestemd voor het
hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) rondom Schiphol en sluit aan op de
bestaande busbanen Schiphol Oost en Schiphol Zuid

Besluit
1. De samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van Hoogwaardig
Openbaar Vervoer Schiphol Oost, Oude Meer en Schiphol Rijk (HOV SOOMR)
tussen provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio
Amsterdam aan te gaan;
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen voor ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst tijdens het bestuurlijk overleg op 31 oktober a.s.
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Annotatie agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond d.d. 30 oktober
2019
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert namens provincie Noord-Holland onder
andere diverse taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij bedrijven. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht
op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur van de ODIJ. Het
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college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van
het algemeen bestuur op 30 oktober 2019.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 30 oktober 2019;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Beantwoording Statenvragen nr. 61 van mevrouw J. Vastenhouw (FvD) inzake
subsidies voor ondernemers
Mevrouw Vastenhouw (FvD) heeft vragen gesteld over subsidies voor
ondernemers.

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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Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord
Op verzoek van de deelnemers is de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geactualiseerd aan relevante
regelgeving. De bestuursorganen van de betreffende deelnemers moeten nu
zelfstandig besluiten tot wijziging. Provinciale Staten wordt gevraagd
toestemming te verlenen aan deze wijziging.

Besluit
1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51, tweede lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen te verzoeken op basis van bijgaande
voordracht toestemming te verlenen aan Gedeputeerde Staten tot het treffen
van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NoordHolland Noord;
2. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
ingevolge artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen te treffen.

5

15

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek
Op verzoek van de deelnemers is de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek geactualiseerd aan relevante
regelgeving. De bestuursorganen van de betreffende deelnemers moeten nu
zelfstandig besluiten tot wijziging. Provinciale Staten wordt gevraagd
toestemming te verlenen aan deze wijziging.

Besluit
1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51, tweede lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen te verzoeken op basis van bijgaande
voordracht toestemming te verlenen aan Gedeputeerde Staten tot het treffen
van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek;
2. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek ingevolge artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen te treffen.
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Annotatie agenda IPO Bestuur d.d. 31 oktober 2019
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 31 oktober 2019.

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 31 oktober 2019;
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties.
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Beantwoording Statenvragen nr. 71 van de Statenleden Kostic en Zoon (PvdD)
inzake het gewelddadig doden van een hert in een woonwijk van Zandvoort
Statenleden Kostic en Zoon (PvdD) hebben schriftelijke vragen gesteld inzake
het doden van een gewond hert in een woonwijk van Zandvoort.

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. 80 van de heer Zoon (PvdD) inzake meer
damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen
6

De heer Zoon (PvdD) heeft schriftelijke vragen gesteld over het
damhertenbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen.

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.
19

Verkoop percelen Rijnlanderweg aan gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer heeft gevraagd of de provincie haar
eigendommen aan de Rijnlanderweg te Hoofddorp wil verkopen aan de
gemeente. Met de aankoop van deze percelen kan de gemeente een bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van het kassengebied PrimA4a. In het provinciaal
verkoopbeleid is het bijdragen aan een gemeentelijke doelstelling genoemd als
een mogelijke uitzondering om af te wijken van een openbare verkoop. Het
verkoopbedrag is gebaseerd op een onafhankelijke taxatie.

Besluit
1. Het provinciaal eigendom met agrarische bestemming aan de Rijnlanderweg
te Hoofddorp, kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AK,
nummers 364, 2224, 2226 en 2784, met een gezamenlijk oppervlakte van
circa 24.03.12 hectaren te verkopen aan de gemeente Haarlemmermeer voor
een bedrag van €2.163.000,- k.k.;
2. de sectormanager Grond volmacht te verlenen voor doorvoeren van
eventuele kleine redactionele wijzigingen in de verkoopovereenkomst en het
ondertekenen van de verkoopovereenkomst.

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
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R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

1, 2, 3, 4

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088
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M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

17, 18, 19

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

6, 7, 13, 14, 15, 16

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

9, 10, 11, 12
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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.



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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