
 

 
Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 

Staten van Noord-Holland op 15 december 2020 
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Overeenkomsten en uitvoeringsprogramma's 2021 Omgevingsdiensten 
De provincie Noord-Holland heeft haar Vergunningverlening-, Toezicht- en 
Handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem bij 
de vier Omgevingsdiensten in Noord-Holland belegd. Jaarlijks worden met de 
Omgevingsdiensten overeenkomsten afgesloten waarin onder meer de 
financiële afspraken voor het komende jaar worden vastgelegd. In de 
uitvoeringsprogramma’s wordt beschreven welke activiteiten door de 
Omgevingsdiensten namens het college van Gedeputeerde Staten worden 
uitgevoerd. 
 

Besluit 
1. Het uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
vast te stellen; 
2. Het uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst IJmond vast te stellen; 
3. Het uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
vast te stellen; 
4. Het uitvoeringsprogramma 2021 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi & 
Vechtstreek vast te stellen; 
5. De Actualisatie 2021 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2020 met de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan per 1 januari 2021 en de 
portefeuillehouder (Toezicht op) Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied en 
IJmond te machtigen de overeenkomst te ondertekenen; 
6. De Actualisatie 2021 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2020 met de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan onder de opschortende 
voorwaarde dat Provinciale Staten bij vaststelling van de eerste 
begrotingswijziging 2021 voor het uitvoeringsprogramma VTH Tata Steel 2020 
– 2022 maximaal €1 miljoen in 2021 ter beschikking stellen; 
7. Het Afsprakenkader 2021 met de Omgevingsdienst IJmond aan te gaan per 
1 januari 2021 en de portefeuillehouder (Toezicht op) Omgevingsdiensten 
Noordzeekanaalgebied en IJmond te machtigen de overeenkomst te 
ondertekenen; 
8. De Dienstverleningsovereenkomst 2021 met de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord aan te gaan per 1 januari 2021 en de portefeuillehouder 
(Toezicht op) Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord en Flevoland & Gooi 
en Vechtstreek te machtigen de overeenkomst te ondertekenen; 
9. De portefeuillehouder (Toezicht op) Omgevingsdiensten Noord-Holland 
Noord en Flevoland & Gooi en Vechtstreek te machtigen een tekstuele 
aanpassing door te voeren in de overeenkomst bedoeld onder besluitpunt 8 



 
door middel van het toevoegen van een tekst betreffende het regelen van de 
gevolgen van de wijziging van taken die bij inwerkingtreding van de 
Omgevingswet niet meer door de provincie bij de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord belegd kunnen worden; 
10. De Omgevingsdiensten met bijgevoegde brieven te informeren. 
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Wijziging provinciaal takenpakket omgevingsdiensten onder de Omgevingswet 
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een aantal provinciale taken 
en bevoegdheden op het gebied van de bodem opgedragen aan gemeenten. 
Provincie Noord-Holland heeft een deel van deze te decentraliseren taken en 
bevoegdheden belegd bij de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland. 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet informeren 
Gedeputeerde Staten de omgevingsdiensten over deze wijziging en de 
gevolgen daarvan. 
 

Besluit 
In te stemmen met de inhoud en verzending van bijgaande brieven aan de 
omgevingsdiensten in Noord-Holland. 
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Annotatie Algemeen Bestuur OD NZKG 16 december 2020 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen 
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur van de OD NZKG 
op 16 december 2020. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 16 december 2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond d.d. 16 december 
2020 
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de Provincie Noord-Holland, 
diverse taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) voor bodemzaken en een klein aantal provinciale 
inrichtingen. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze 
Omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 december 2020. 
 

Besluit 



 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 16 december 2020. 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval 2021 
De provincie Noord-Holland stelt een uitvoeringsregeling vast, met een 
subsidieplafond van € 49.176. Deze subsidie is er voor projecten die de bodem 
en het oppervlaktewater herstellen wanneer daar drugsafval gedumpt is. Het 
Rijk stelt hiervoor jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar. En verdeelt dit bedrag over 
de provincies op basis van het aantal drugsdumpingen in voorgaande jaren. 
Gedupeerden kunnen de subsidie aanvragen bij BIJ12. Zij handelen de 
aanvragen namens alle provincies af. 
 

Besluit 
1. De uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland 2021 
- 2024 vast te stellen; 
2. Het Mandaatbesluit directeur van BIJ12 uitvoeringsregeling subsidie 
opruiming drugsafval Noord-Holland 2021-2024 vast te stellen; 
3. Provinciale Staten te informeren met de bijgaande brief; 
4. De gemeenten, waterschappen, (particuliere) terreinbeheerders en 
omgevingsdiensten met bijgaande brief te informeren over de 
uitvoeringsregeling als bedoeld onder punt 1; 
5. De uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland 2020, 
d.d. 23 juni 2020, nr. 1439388/1439391 in te trekken; 
6. De onder 1 en 2 bedoelde besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
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Uitkomsten BO MIRT 25 november 2020 
Op 25 november 2020 vond het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Noordwest-
Nederland plaats. Dit is een overleg tussen de regio Noordwest-Nederland en 
het Rijk (I&W, BZK en EZ). Gedeputeerde Bereikbaarheid & Mobiliteit, Jeroen 
Olthof, was namens de provincie Noord-Holland, één van de deelnemers aan 
dit overleg. Op de agenda staan projecten of programma’s die Rijk en regio 
betreffen. Het GS-besluit betreft het kennisnemen van de afspraken in het 
kader van bestuurlijk overleg MIRT d.d. 25 november 2020 en het instemmen 
met het informeren van Provinciale Staten hierover. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de afspraken in het kader van het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zoals 
gemaakt tussen rijk en regio in het bestuurlijk overleg van 25 november 2020; 
2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 119 van de heer Gringhuis (GroenLinks) over 
bezuinigingen openbaar vervoer 
De heer Gringhuis (GroenLinks) heeft vragen gesteld over bezuinigingen in het 
openbaar vervoer. 
 

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. 
 

8 
 

Algemene ledenvergadering samenwerkingsverband DOVA d.d. 16 december 
2020 
Begin 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten deel te nemen aan het 
samenwerkingsverband van decentrale openbaar vervoer-autoriteiten (DOVA). 
Door landelijk samen te werken willen de deelnemende partijen het openbaar 
vervoerbeleid en de reisinformatie voor het openbaar vervoer efficiënter 
maken. Op 16 december is de algemene ledenvergadering van DOVA, waar de 
provincie Noord-Holland ook vertegenwoordigd is. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de algemene ledenvergadering 
Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) op 
16 december 2020 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord 
in de geannoteerde agenda; 
2. De commissaris van de Koning besluit een volmacht te verlenen aan de 
teamsenior openbaar vervoer om haar rechten als lid uit te oefenen op de 
Algemene Ledenvergaderingen van de “Coöperatie Samenwerkingsverband 
DOVA U.A. conform bijgaande volmacht. 
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Nieuw verzoek onteigening N239 
De herinrichting van de N239 tussen Opmeer en Medemblik vindt plaats om de 
verkeersveiligheid te verbeteren. Er is nog niet met alle eigenaren 
overeenstemming bereikt. Om het werk uiteindelijk uit te kunnen voeren is het 
noodzakelijk om de onteigeningsprocedure te starten. Vanwege een omissie in 
de gevolgde procedure, wordt een hernieuwd besluit genomen. Dit heeft geen 
consequenties voor de doorlooptijd van de procedure. Ondertussen blijft de 
provincie proberen om tot minnelijke overeenstemming te komen. 
 

Besluit 
1. Het eerdere besluit van 17 november 2020, om aan de Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken de administratieve 
onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de reconstructie van de 
N239, in te trekken vanwege onvolledige onteigeningsstukken; 



 
2. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat opnieuw te verzoeken om de 
administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de 
reconstructie van de N239 en de aanleg van een fietsbrug ter verkrijging van 
een Koninklijk Besluit; 
3. Provinciale Staten te informeren door het zenden van bijgevoegde brief. 
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Reactienota's RES NHN en NHZ 
Van april tot en met september konden bewoners, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en volksvertegenwoordigers reageren op de concept Regionale 
Energie Strategieën (RES). Veelal zijn de suggesties overgenomen. De colleges 
van B&W, GS en de dagelijkse besturen van de waterschappen hebben het 
geluid van de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van 
de waterschappen meegenomen in de ‘Reactienota’s, op weg naar RES 1.0’. 
 

Besluit 
1. De reactienota’s RES NHN en NHZ vast te stellen en deze mee te nemen in 
het proces naar de RES 1.0. 
2. PS met een brief te informeren over de reactienota’s RES NHN en NHZ. 
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Vergadering IPO Bestuur 17 december 2020 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Interprovinciaal 
Overleg op 17 december 2020. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO-bestuur van 17 december 2020 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Voedselvisie 
De provincie Noord-Holland werkt, conform het coalitieakkoord ‘Duurzaam 
doorpakken!’, aan een vitaal landelijk gebied. Met de Voedselvisie 2020-2030 
bepaalt de provincie de strategische koers in het voedselbeleid voor de 
komende jaren. Als de Voedselvisie door Provinciale Staten wordt vastgesteld, 
kan de uitvoering ervan starten door middel van diverse projecten en 
activiteiten. 
 

Besluit 
1. De voordracht tot vaststelling van de Voedselvisie 2020-2030 vast te stellen 
en door middel van bijgaande brief aan Provinciale Staten voor te leggen; 
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen om motie M93-2019, ’Draagvlak voor 
Voedselvisie’, aangenomen door Provinciale Staten op 11 november 2019, als 
afgedaan te beschouwen. 
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Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Economie 2020 
In de Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Economie 2020 wordt 
gerapporteerd over de voortgang van het economisch beleid van de provincie 



 
Noord-Holland. Onderdeel ervan is de Barometer Welvaart & Welzijn. In de 
barometer wordt ingegaan op de stand van zaken van ‘brede welvaart’ in 
Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. De Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Economie 2020 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten door het versturen van bijgevoegde brief te verzoeken om 
de Voortgangsrapportage op de B-agenda van de commissie EFB te plaatsen. 
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Corona Overbruggingsleningenfonds Noord-Holland 
Het Corona Overbruggingsleningenfonds Noord-Holland is ruim 6 maanden 
geleden gestart en wordt uitgevoerd door het Innovatiefonds Noord-Holland. 
In Noord-Holland zijn veruit de meeste aanvragen binnengekomen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de inhoud van de brief over de voortgang van het 
Corona Overbruggingsleningenfonds Noord-Holland; 
2. De brief te versturen aan Provinciale Staten opdat zij worden geïnformeerd 
over het Corona Overbruggingsleningenfonds Noord-Holland. 
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Uitvoeringsregeling subsidie communicatie ten behoeve van opvangcentra voor 
wilde dieren 
In het coalitieakkoord is aangegeven dat er middelen beschikbaar worden 
gesteld voor de ondersteuning van opvangcentra voor wilde dieren. In dit kader 
is €100.000 beschikbaar gesteld voor een uitvoeringsregeling subsidie 
communicatie opvangcentra wilde dieren. Deze subsidie ondersteunt de centra 
bij het voorkomen van noodzaak tot zorg voor wilde dieren, het ophalen van 
donaties en het werven van vrijwilligers. 
 

Besluit 
1. De uitvoeringsregeling subsidie communicatie opvangcentra wilde dieren 
Noord-Holland 2021 vast te stellen. 
2. Subsidies te verstrekken met een ondergrens van €1.500. 
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
4. De opvangcentra voor wilde dieren in Noord-Holland middels bijgevoegde 
brief te informeren. 
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Annotatie Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude d.d. 17 december 
2020 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De gedeputeerde mevrouw I. Zaal vertegenwoordigt de provincie 
in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 

Besluit 



 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Recreatieschap Spaarnwoude op 17 december 2020 en in te stemmen met 
de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Vaststelling Masterplan biodiversiteit 
De provincie Noord-Holland werkt, conform het coalitieakkoord ‘Duurzaam 
doorpakken!’, aan een vitaal landelijk gebied. In het Masterplan biodiversiteit 
bepaalt de provincie het beleid om de biodiversiteit in Noord-Holland te 
versterken. Na de vaststelling van het Masterplan biodiversiteit door Provinciale 
Staten start de uitvoering, in samenwerking met de partijen in Noord-Holland 
die daarbij een rol kunnen spelen. 
 

Besluit 
De voordracht tot vaststelling van het ‘Masterplan biodiversiteit’ vast te stellen 
en door middel van bijgaande brief aan provinciale Staten voor te leggen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 113 van de heren Hollebeek en Zoon (PvdD) 
over verplaatsen hockeyvelden grenzend aan Natura-2000 gebied Polder 
Westzaan in afwijking van bestemmingsplan 
De Statenleden J.P. Hollebeek en de heer ing. F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) 
stellen vragen over verplaatsen hockeyvelden grenzend aan Natura-2000 
gebied Polder Westzaan in afwijking van bestemmingsplan. 
 

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. 115 van mevrouw Vastenhouw (FvD) over het 
referendum in Noord-Holland 
Mevrouw J. Vastenhouw heeft vragen gesteld over het referendum in Noord-
Holland. 
 

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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Pilot Actieve Openbaarmaking 
Met deze pilot wordt doorlopend en periodiek informatie actief openbaar 
gemaakt voor de buitenwereld, en gedeeld welke informatie niet actief 
openbaar wordt gemaakt en dus niet wordt gepubliceerd. De pilot leidt 



 
mogelijk tot een provincie brede werkwijze en beleidsregels waarin de 
uitgangspunten van actieve openbaarmaking staan beschreven. 
 

Besluit 
1. Tot het inrichten van een pilot voor actieve openbaarmaking; 
2. De pilot te draaien op het dossier ‘Zonneweide Jaagweg Koggenland 
(Jaagweg)’; 
3. Mandaat te verlenen aan de specialist van sector Juridische Zaken die belast 
is met de Wob-coördinatie om zelfstandig en actief informatie uit het project 
zonneweide Jaagweg openbaar te maken; 
4. Informatie die naar aard en inhoud wél vraagt om een bestuurlijke toets voor 
instemming aan de portefeuillehouder namens GS voor te leggen; 
5. Het mandaat in werking te laten treden met ingang van de dag na uitgifte 
van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en te beëindigen bij 
afronding van de pilot; 
6. De pilot ter evaluatie terug te laten komen op de agenda van GS. 
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Verlenging Managementplan 2015 - 2020 werelderfgoed Stelling van 
Amsterdam en Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 2017 - 2020 in Noord-Holland 
De looptijd van het vigerende uitvoeringsprogramma en managementplan 
Stelling van Amsterdam wordt verlengd tot juli 2022. Belangrijkste reden 
hiervoor is dat UNESCO het besluit over de uitbreiding van de 
werelderfgoedstatus met de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft uitgesteld 
vanwege Corona. 
 

Besluit 
1. De looptijd van het Managementplan 2015 -2020 werelderfgoed Stelling van 
Amsterdam en het Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam/Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 2017 – 2020 in Noord-Holland te verlengen met anderhalf 
jaar tot juli 2022; 
2. Het addendum bij het Uitvoeringsprogramma Stelling van 
Amsterdam/Nieuwe Hollandse Waterlinie 2017 – 2020 in Noord-Holland vast 
te stellen; 
3. PS door middel van bijgevoegde brief over dit besluit te informeren. 
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Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam 
De provincie Noord-Holland investeert met het Ambitieprogramma Ruimtelijke 
Kwaliteit Kustzone Hoorn- Amsterdam maximaal € 23,009 miljoen in recreatie, 
landschap, natuur en cultuurhistorie in dit gebied. Samen met 13 partijen in 
het gebied voert zij 33 projecten uit. Een deel van de projecten wordt door de 
deelnemende partijen uitgevoerd en een deel lift mee op de uitvoering van de 
dijkversterking van de Markermeerdijken. 
 



 
Besluit 
1. In te stemmen met het Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone 
Hoorn-Amsterdam (APRK) en het bijbehorende Participatie en Communicatie 
APRK - Plan van Aanpak; 
2. Maximaal € 23,009 miljoen uit de Reserve meekoppelkansen en 
kustontwikkeling beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het 
Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam; 
3. De portefeuillehouder Water, als lid van de Stuurgroep APRK, te mandateren 
om besluiten te nemen over toekomstige wijzigingen van het APRK; 
4. De Uitvoeringsregeling Subsidie APRK inclusief het daarbij horende 
toetsingskader Kader Ruimtelijke Ontwikkeling Kustzone Hoorn-Amsterdam 
(KROK) vast te stellen en deze via een separaat GS-besluit open te stellen; 
5. De Bestuursovereenkomst APRK (BOK APRK) aan te gaan met dertien 
regionale partijen en de portefeuillehouder Water te machtigen om deze 
overeenkomst te ondertekenen; 
6. Provinciale Staten via de bijgaande brief over deze besluiten te informeren. 
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Toekennen subsidie Prins Hendrikzanddijk 
Voorliggend besluit betreft de uitvoering van bestaande afspraken die zijn 
vastgelegd in een realisatieovereenkomst voor de aanleg en het beheer van de 
Prins Hendrikzanddijk. In een addendum is aan het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier een aanvullende subsidie van € 705.964,- 
toegezegd. Tevens zijn in het addendum afspraken gemaakt over de manier 
waarop subsidie verstrekt wordt. Bij het maken van deze afspraken is geen 
rekening gehouden met vastgestelde regelgeving omtrent subsidieverstrekking 
en de bijbehorende Provinciale Verantwoordingssytematiek. GS zal met dit 
besluit afwijken van de eerder vastgestelde regelgeving. De afwijking betekent 
dat er voorafgaand aan de vaststelling van de subsidie geen verlening 
plaatsvindt. Ook betekent het dat de subsidieontvanger geen 
controleverklaring verstrekt. De realisatieovereenkomst en het addendum 
gelden als financiële verantwoording. 
 

Besluit 
1. Een subsidie van € 705.964,- buiten uitvoeringsregeling te verstrekken aan 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op basis van afspraken 
welke gemaakt zijn in het addendum; 
2. Bovengenoemde subsidie in één keer vast te stellen zonder voorafgaande 
verlening; 
3. Aanwijzing 2 van de in 2012 door Gedeputeerde Staten vastgestelde 
‘Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland’ toe te passen en af 
te wijken van aanwijzing 6; 
4. Geen aparte financiële verantwoording over de werkelijk gemaakte kosten 
op te vragen; 
5. De realisatieovereenkomst en het addendum, waarin de wijze van 



 
verantwoording en meldingsverplichtingen zijn vastgelegd, als financiële 
verantwoording te laten gelden; 
6. De directeur Concernzaken te mandateren om de vaststellingsbeschikking 
op te stellen en te ondertekenen. 
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Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) windturbinepark 
Westpoortweg Amsterdam 
PS voorstellen de verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 
plaatsing van een windturbinepark aan de Westpoortweg te Amsterdam. 
 

Besluit 
PS te verzoeken de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor 
het windpark aan de Westpoortweg te Amsterdam. 
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Locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-
Holland 
De provincie Noord-Holland laat een onderzoek uitvoeren naar geschikte 
locaties voor grootschalige huisvesting van buitenlandse werknemers in de 
gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. De provincie neemt 
hiermee een regierol op zich. Het onderzoek vindt in nauwe samenwerking met 
de drie gemeenten plaats. Belangrijk onderdeel van het onderzoek is het 
communicatie- en participatietraject met stakeholders, zoals inwoners, 
bedrijven en hun brancheorganisaties, huisvesters, uitzendbureaus en de 
buitenlandse werknemers zelf. 
 

Besluit 
Provinciale Staten per brief te informeren over het proces van het locatie-
onderzoek voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in de Kop van 
Noord-Holland. 
 

 
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  19  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  12, 13, 14, 15, 16, 21  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  17, 18  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  22, 23, 24, 25  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  10, 11, 20  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  
 



 
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.  

 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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