Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 2 juni 2020
1

Ganzen en faunaschade

Gedeputeerde Staten lichten aan Provinciale Staten toe wat de kaders zijn voor
het ganzenbeleid en dat zij per 1 maart 2021 het eigen risico bij faunaschade
zullen verhogen van 5% naar 20%.

Besluit

Bijgaande brief, inzake ganzen en faunaschade en de invoering per 1 maart

2021 van een eigen risico van 20% bij faunaschade, aan Provinciale Staten te
zenden.
2

Ondertekening zeehondenakkoord

Het gaat de laatste jaren goed met de zeehondenpopulatie in de Noordzee en

Waddenzee. In het Zeehondenakkoord maken verschillende partijen afspraken
over een eenduidige en zorgvuldige manier van opvang van zeehonden.

Besluit

1. Het convenant “Zeehondenakkoord” aan te gaan met de Minister van LNV, de
kustprovincies, de betrokken gemeenten, zeehondencentra en stichtingen;

2. Gedeputeerde Staghouwer van de provincie Groningen te machtigen om op

3 juni 2020 het convenant namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te

ondertekenen;

3. Provinciale Staten per brief hierover te informeren.
3

Voortgang Bossenstrategie

Om het areaal en de kwaliteit van het bos in Nederland te vergroten willen het
Rijk en de provincies eind 2020 een Bossenstrategie vaststellen. Deze

Bossenstrategie is ook aangekondigd in het Klimaatakkoord. GS informeren PS
per brief over de voortgang.

Besluit

Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de voortgang van de
Bossenstrategie.
4

Beantwoording Statenvragen nr. 59 van mevrouw Bezaan en de heren Deen en
Kaptheijns (PVV) over de vergunning voor biomassacentrale Diemen
De Statenfractie van de PVV heeft vragen gesteld over de Wet

natuurbeschermingsvergunning voor de biomassacentrale Diemen.

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
1

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
5

Beantwoording Statenvragen nr. 60 van de heer Leerink (PvdA) over de
biomassacentrale in Diemen

De heer Leerink (PvdA) heeft n.a.v. een onderzoek van Investico vragen gesteld
over de Wet natuurbeschermingsvergunning voor de biomassacentrale in
Diemen.

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.
6

Actualiteitenoverzicht tbv PS - 9

Om Provinciale Staten aangesloten te houden op relevante en actuele

ontwikkelingen gedurende de periode dat de maatregelen rondom het

Coronavirus van kracht zijn, informeert het college van Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten schriftelijk over deze actualiteiten. Deze brief is het negende
actualiteitenoverzicht.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief op de hoogte te stellen van relevante en
actuele ontwikkelingen.
7

Controleverslag accountant 2019

De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2019 afgerond en

hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft

hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke
reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

Besluit

1. De bestuurlijke reactie op het Concept-verslag van Bevindingen 2019 van
Publiek Belang Accountants d.d. 26 mei 2020 vast te stellen;

2. De bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten
via bijgevoegde brief.

3. Kennis te nemen van de meest recente gegevens van alle 11 de

voorgeschreven beleidsindicatoren en PS hierover per brief te informeren
8

Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie
Noord-Holland 2020

De Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie
Noord-Holland 2020 beoogt activiteiten te subsidiëren die bijdragen aan de
bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland. Dit

2

om de kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak
om tot een circulaire economie te komen te vergroten. De regeling is gericht

op activiteiten van stichtingen en verenigingen die actief zijn op het vlak van

de circulaire economie. De te subsidiëren activiteiten dienen aan te sluiten op
de provinciale Actieagenda Circulaire Economie.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire
economie Noord-Holland 2020 vast te stellen;

2. Het bovenstaande besluit te publiceren in het provinciaal blad;
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief.

9

Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven dd 2 juni
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 2 juni 2020 op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving bij provinciale bedrijven.
10

Beantwoording Statenvragen nr. 54 van de heer Hoogervorst en mevrouw
Alberts (SP) over eindevaluatie pilot Texelhopper

De heer W. Hoogervorst en mevrouw R. Alberts (SP) hebben vragen gesteld over
de eindevaluatie pilot Texelhopper – en hoe nu verder.

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

6

D. Pestman

tel. (06) 4615 9153

7, 8

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

1, 2, 3, 4, 5

3

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

9, 10

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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