Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 14 mei 2019
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Verzoek tot uitbreiding van het fondsvermogen van het Participatiefonds
Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH)
De provincie heeft in 2014 het revolverende Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland BV opgericht. Het fonds richt zich op verwezenlijking
van ambities op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en
energietransitie. Provinciale Staten hebben daarvoor een fondsvermogen van
maximaal 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het fonds is gestart met een
eerste tranche van 30 miljoen euro, in 2018 gevolgd door een tweede tranche
van 25 miljoen euro. Op dit moment heeft het fonds in totaal 34 miljoen euro
geïnvesteerd in 21 initiatieven. Omdat het huidige fondsvermogen van 55
miljoen euro ontoereikend is voor vervolg- en nieuwe investeringen, vragen
Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten om een eerste deel, ter hoogte
van 11 miljoen euro, van de derde tranche aan het fonds beschikbaar te
stellen. GS hebben verder besloten om de besluitvorming over de voorwaarden
waaronder het resterende bedrag van 19 miljoen euro (deel twee van de derde
tranche) ter beschikking wordt gesteld aan het nieuwe college over te laten. GS
hebben besloten tot een splitsing van de derde tranche om het nieuwe college
de mogelijkheid te geven m.b.t. het fonds nadere accenten te leggen voordat
het tweede deel van deze tranche beschikbaar wordt gesteld.

Besluit
1. Kennis te nemen van het verzoek (d.d. 10 april 2019) van de directie van het
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH) om het
fondsvermogen uit te breiden;
2. De gevraagde derde tranche van € 30 miljoen te splitsen in twee delen van
respectievelijk € 11 en € 19 miljoen;
3. Provinciale Staten te verzoeken deel 1 van de derde tranche zijnde € 11
miljoen ter beschikking te stellen en hiertoe bijgaande Statenvoordracht vast te
stellen;
4. Onder voorbehoud van een positief besluit van Provinciale Staten deel 1 van
de derde tranche zijnde € 11 miljoen conform het oprichtingsbesluit van
PDENH aan het fondsvermogen van PDENH te doteren;
5. De besluitvorming over de voorwaarden waaronder deel 2 van de derde
tranche zijnde € 19 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan het nieuwe
college over te laten;

5. Met bijgaande brief de Statenvoordracht aan Provinciale Staten te zenden.
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Vaststellen Landschappelijk Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg
(N241)
Voor de herinrichting van de A.C de Graafweg (N241) is door Provinciale Staten
een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld op 4 maart 2019. Het
Landschappelijk inpassingsplan (LIP) is een verdere uitwerking van het
vastgestelde PIP met als doel om de heringerichte weg in het landschap te
passen.

Besluit
1. Het Landschappelijk Inpassingsplan herinrichting A.C. de Graafweg (N241)
vast te stellen;
2. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Handelingskader provincie Noord-Holland voor diffuus lood in de bodem
Met het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020, dat
op 1 december 2015 door GS is vastgesteld, wordt invulling gegeven aan de
opgaven die voortkomen uit het landelijke ‘Convenant Bodem en Ondergrond
2016-2020’. Een van de opgaven betreft de aanpak van diffuse
bodemverontreinigingen met lood.
De provincie wil dat blootstellingsrisico`s aan lood in de bodem worden
teruggebracht . Het handelingskader geeft de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen gemeenten en provincie. Dit kader is aan te
merken als een gedragslijn, op basis waarvan blootstellingsrisco’s voor lood
beperkt worden. In het handelingskader wordt een koppeling gelegd tussen de
benodigde maatregelen voor loodverontreiniging op schoolpleinen en het
besluit van Provinciale Staten van 19 november jl. over “groen doet kinderen
goed”.

Besluit
1. Vaststellen van het handelingskader provincie Noord-Holland voor diffuus
lood in de bodem;
2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over het
handelingskader en de stand van zaken onderzoek diffuus lood in de bodem.
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Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland
2019
De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-Holland
2019 is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten die gaan restaureren.
Het gaat om rijksmonumenten die in oorsprong niet als woonhuis zijn
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gebouwd en die voor het publiek toegankelijk zijn. De subsidieregeling zal
naar verwachting op 28 mei 2019 worden gepubliceerd op de website van de
provincie.

Besluit
1. De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten NoordHolland 2019 vast te stellen;
2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 5.000.000;
3. De indieningstermijn vast te stellen op de periode vanaf maandag 3 juni
2019 tot en met donderdag 15 augustus 2019;
4. De Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten NoordHolland 2019 bekend te maken in het Provinciaal Blad;
5. Provinciale Staten via bijgaande brief op de hoogte te brengen.
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Subsidieverlening InVesta
In 2016 hebben GS besloten een subsidie te verlenen aan InVesta te Alkmaar.
InVesta is een onderzoekscluster voor biomassavergassing. Aan deze subsidie
is de voorwaarde verbonden dat deze wordt verleend, als besloten is tot de
bouw van de biomassavergassingsinstallatie Ambigo op het terrein van
InVesta. Besloten is om deze voorwaarde te laten vervallen omdat de bouw van
Ambigo is vertraagd en hierdoor de vestiging van andere bedrijven op InVesta
wordt geblokkeerd. De overige randvoorwaarden bij de subsidie aan InVesta
blijven in onverkort stand.

Besluit
Bij de subsidie voor InVesta de voorwaarde te laten vervallen dat deze pas
wordt verleend als besloten is tot de bouw van Ambigo.
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Ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand, gemeente Enkhuizen
Het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand ligt t/m 15 mei 2019 ter inzage.
GS dienen een zienswijze in vanwege strijdigheid met onder andere artikel 15
van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).

Besluit
1. Bijgaande zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Enkhuizerzand naar
de gemeente Enkhuizen te versturen;
2. PS via bijgevoegde brief hierover te informeren.
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Kaderbrief 2020
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De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze
brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische
ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet
voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze
kaders uit in de begroting 2020 die in november door PS zal worden
behandeld.

Besluit
1. De concept Kaderbrief 2019 vast te stellen;
2. De concept voordracht en ontwerpbesluit aan PS vast te stellen;
3. De concept Kaderbrief met bijlage en concept-voordracht met bijgaande
brief aan PS aan te bieden;
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het laten uitvoeren van
aanpassingen naar aanleiding van de behandeling in GS.
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Invoering tweeploegendienst weginspecteurs - Regeling werktijden en
rechtspositie weginspecteurs
GS willen een tweeploegendienst voor de weginspecteurs invoeren waardoor de
aanrijtijden voor de weginspecteurs bij verkeersincidenten korter worden. Met
een tweeploegendienst zijn de weginspecteurs in de ochtend- en avondspits
snel ter plekke in plaats van dat zij worden opgeroepen in wachtdienst zoals
nu het geval is. De weginspecteurs zorgen voor het versnellen van het
vrijmaken van de weg na een incident. Het voorgenomen besluit tot vaststelling
van de arbeids- en rusttijdenregeling wordt op grond van de Wet op de
ondernemingsraden ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad.

Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport "Herinrichting werktijden unit Wegen en
Vaarwegen";
2. Over te gaan tot invoering van een tweeploegendienst voor de
weginspecteurs;
3. De “Regeling werktijden en rechtspositie weginspecteurs Noord-Holland
2019” vast te stellen onder voorbehoud van instemming van de
Ondernemingsraad met de daarin opgenomen arbeids- en rusttijdenregeling;
4. Het voorgenomen besluit tot vaststelling van de arbeids- en
rusttijdenregeling voor de weginspecteurs ter instemming voor te leggen aan
de Ondernemingsraad.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
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over de nummers:
S. Ahyad

tel. (06) 4632 3669

3

L. van Hees

tel. (06) 4813 7785

8

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

4, 5

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

6

F. Paardekooper

tel. (06) 1860 9344

2, 7

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

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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