
 
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland  
De heer J. Remkes 
Postbus 123  
2000 MD Haarlem 
 
Haarlem, 6 april 2017 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over Brief van GS aan PS betreffende Overtredingen met 
betrekking tot de bescherming van aardkundige monumenten 
 
Geachte heer Remkes,  
 
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale 
Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het 
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
 
Inleiding 
Op 30 januari 2017 en 23 februari 2017 heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
GS op de hoogte gesteld van overtredingen van regels van de Provinciale Milieuverordening 
met betrekking tot aardkundige monumenten. De Omgevingsdienst heeft GS op 21 maart 
2017 laten weten aangifte te zullen doen bij de Milieupolitie eenheid Midden-Nederland. Op 
28 maart 2017 heeft GS PS op de hoogte gesteld van de brieven van de Omgevingsdienst 
en de reactie van GS.  
 
D66 Noord-Holland is blij dat het college deze kwestie betreurt en serieus neemt, en 
heeft hierover een aantal vragen: 
 

1) Wie is aansprakelijk voor de aangerichte schade? 
2) Wordt de aangerichte schade hersteld? 
 
In de brief van GS aan PS schrijft GS (pagina 2) dat het doel is om in overleg met de 
Omgevingsdienst te komen tot een aanpassing van de werkprocessen binnen de 
provincie.  
 
3) Is het college met D66 van mening dat het hierbij niet alleen gaat om werkprocessen, 

maar ook om de aanbestedingsvoorwaarden en een regeling omtrent de 
aansprakelijkheid? 

 
In de brief van GS aan de Omgevingsdienst schrijft GS (pagina 1) dat er voor de 
graafwerkzaamheden gerelateerd aan de aanleg van HOV Velsen abusievelijk geen 
ontheffing is aangevraagd, omdat verondersteld werd dat de desbetreffende 
werkzaamheden waren vrijgesteld van de ontheffingsverplichting.  
 
4) Door wie werd verondersteld dat de desbetreffende werkzaamheden waren 

vrijgesteld van de ontheffingsverplichting? 
 

Hein Struben, 

Statenlid voor D66 Noord-Holland 


