Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 18 augustus 2020
1

Monitor Wind op Land 2019 van het RVO

Uit de monitor Wind op Land 2019 blijkt dat de Provincie Noord-Holland haar

taakstelling van 685,5 megawatt aan windenergie in 2020 zo goed als gehaald

heeft. Door inkoopproblemen bij initiatiefnemers door corona en aansluitingen
op het net is de realisatie iets vertraagd. De monitor wordt ter kennisname aan
Provinciale Staten gezonden.

Besluit

1. Kennis te nemen van de Monitor Wind op Land 2019,

2. Provinciale Staten te informeren over de Monitor Wind op Land 2019.
2

vaststelling subsidie Breedband Beemster

De subsidie, die Breedband Beemster in 2014 heeft gekregen voor het
voorbereiden van een Next Generation Netwerk (NGA), is vastgesteld.

Afgelopen mei is met de aanleg gestart en daarmee zijn de voorbereidende
werkzaamheden afgerond.

Besluit

1. De subsidie vast te stellen op het bij besluit van 1 september 2014 en bij
gewijzigd besluit van 18 november 2014 verleende subsidiebedrag ad €
117.255,-;

2. de unitmanager Subsidies te machtigen om het besluit bekend te maken
door toezending van dit besluit aan de subsidieontvanger.
3

Beantwoording statenvragen nr. 82 van de heer Zoon (PvdD) over uitstel
terugbetaling lening PALLAS

De heer Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over uitstel
terugbetaling lening PALLAS.

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.
4

Beantwoording Statenvragen nr. 88 van mevrouw mr. Bezaan en de heer M.

Deen (PVV) over Stichting Kinderen voor de Voedselbank onder hoogspanning
door coronacrisis

Mevrouw Bezaan en de heer Deen (PVV) stellen vragen over de ondersteuning
van de Stichting Kinderen van de Voedselbank.

1

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

PS brief met betrekking tot stand van zaken asfaltgranulaat Circuitpark
Zandvoort

GS hebben PS geïnformeerd over het proces rondom het handhavingstraject
inzake het storten van asfaltgranulaat op het Circuitpark Zandvoort.

Besluit

Te constateren dat PS door middel van bijgaande brief geïnformeerd zijn over
de stand van zaken met betrekking tot asfaltgranulaat Circuitpark Zandvoort.
6

Vergunningverlening biomassacentrales

GS hebben PS geïnformeerd over de stand van zaken bij de

vergunningverlening van biomassacentrales in het kader van de Milieuwet en

Natuurbeschermingswet. Hierbij dient het College van GS rekening te houden

met de interne saldering van ook bestaande natuur- en milieurechten, zodat

een toename van de stikstofuitstoot niet altijd voorkomen kan worden. Op dit
moment zijn er vier aanvragen in behandeling; voor nog eens twee centrales
wordt een aanvraag verwacht.

Besluit

Te constateren dat PS door middel van bijgaande brief geïnformeerd zijn over

de stand van zaken rond de vergunningverlening op grond van de Milieuwet en
Wet natuurbescherming voor biomassacentrales.
7

Onderzoeksrapport ondermijning en weerbaarheid provincies

De provincie Noord-Holland zet zich in om de weerbaarheid tegen

ondermijnende criminaliteit te vergroten en om deze vorm van criminaliteit aan

te pakken. In dat verband hebben GS onderzoek laten doen naar de aanpak van
andere provincies en de leerpunten die hun aanpak biedt voor de provincie
Noord-Holland.

Besluit

1. Het onderzoeksrapport Provinciale weerbaarheid tegen ondermijning vast te
stellen;

2. In te stemmen met de reactie namens GS;

3. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
8

Benoeming bouwambassadeur Noord-Holland
2

Gedeputeerde Staten hebben Lex Brans voor de duur van 3 jaar benoemd als
bouwambassadeur om de woningbouwproductie in Noord-Holland aan te

jagen.

Besluit

1. De heer Lex Brans te benoemen tot bouwambassadeur van de provincie
Noord-Holland,

2. De werkperiode van de bouwambassadeur vast te stellen van 1 oktober

2020 tot 1 oktober 2023,

3. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren.
9

Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 18
augustus 2020

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en

handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen.
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen
tot 18 augustus 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven.
10

Beslissing op bezwaar De Blijheid

De provincie Noord-Holland heeft in 2014 de linksaf beweging op de N242 ter
hoogte van de Overtoom aangepast. Een autohandelaar verzocht daarom
nadeelcompensatie. De onafhankelijke schadebeoordelingscommissie

adviseerde geen schade toe te kennen. GS verwezen naar dit advies in haar

besluit van 14 februari 2020. Hiertegen maakte de autohandelaar bezwaar. GS

blijven bij haar besluit zonder extra motiveringen, zoals de HAC adviseerde. In
haar oorspronkelijke besluit heeft GS op alle ingebrachte bezwaarpunten

gereageerd. Meer factoren hielden verband met omzet-/winstdaling waardoor

het causaal verband onvoldoende gerelateerd kon worden aan het wegvallen
van de linksaf beweging.

Besluit

1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen.
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren.
11

Wob-verzoek inzake reconstructie Houtplein

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

3

geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op
www.noord-holland.nl/wob .

Besluit

1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie
over de reconstructie het Houtplein e.o. in Haarlem openbaar te maken;

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren;
3. De openbaar te maken documenten te publiceren op de website
www.noordholland.nl/wob ;

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.

12

Motie 2019-102 Hoge Nood

Op 11 november 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen,

waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van de beschikbaarheid,

vindbaarheid en toegankelijkheid van (openbare) toiletten. In een brief lichten
Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.

Besluit

1. Bijgaande brief, waarin wordt toegelicht op welke wijze ons college

uitvoering geeft aan motie 2019-102 ‘Meer toiletten erbij maakt iedereen blij’,
aan Provinciale Staten te sturen.

2. Provinciale Staten voor te stellen motie 2019-102 als afgedaan te

beschouwen.
13

Jaarverslag 2019 concessies Openbaar Vervoer

Jaarlijks publiceert de provincie Noord-Holland een jaarverslag met de

resultaten van de drie openbaar vervoerconcessies waar zij opdrachtgever voor
is: Gooi- en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. In het

verslag komen onder andere het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het
OV aan bod.

Besluit

1. Het jaarverslag 2019 Openbaar Vervoer Noord-Holland vast te stellen;

2. Het jaarverslag 2019 Openbaar Vervoer Noord-Holland ter informatie
aan PS te sturen.

14

Beantwoording Statenvragen nr. 81 van mevrouw Kuiper-Kuijpers over
Leefbaarheidsmaatregelen N203 bij Krommenie

Mevrouw Kuiper-Kuijpers (CDA) heeft vragen gesteld over

leefbaarheidsmaatregelen N203 bij Krommenie.

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
4

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
15

Beantwoording statenvragen nr. 84 van de heer. Hoogervorst (SP) over dertig
miljoen voor nieuwe laadpalen

De heer Hoogervorst (SP) heeft statenvragen gesteld over dertig miljoen voor

nieuwe laadpalen.

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.

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

7

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

2, 3, 4

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

5, 6

D. Pestman

tel. (06) 4615 9153

8

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

1

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

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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