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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 1 september 2020 
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Begroting 2021 
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2021 wil bereiken, wat de 
provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. 
 

Besluit 
1. De ontwerpbegroting en meerjarenraming 2021 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. De ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming en de Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden; 
4. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Omgevingsverordening NH2020 
Met dit besluit geven GS de nota van beantwoording en het eindconcept van de 
Omgevingsverordening NH2020 met bijbehorende stukken vrij voor 
bespreking en vaststelling in PS. De Omgevingsverordening NH2020 zal de 
bestaande 21 provinciale verordeningen met regels over activiteiten in de 
fysieke leefomgeving vervangen. Deze eerste omgevingsverordening is 
gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en is voor de provincie Noord-
Holland een stap ter voorbereiding op de Omgevingswet. 
 

Besluit 
1. Het concept van de Nota van Beantwoording Omgevingsverordening NH2020 
vast te stellen; 
2. Het eindconcept van de Omgevingsverordening NH2020 met de naar 
aanleiding van de Nota van Beantwoording voorgestelde wijzigingen vast te 
stellen; 
3. Het eindconcept van de Omgevingsregeling NH2020 vast te stellen; 
4. Bijgevoegde brief aan PS te sturen; 
5. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij PS wordt 
voorgesteld de Nota van Beantwoording en de Omgevingsverordening NH2020 
vast te stellen; 
6. De gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsverordening NH2020 te machtigen tot het aanbrengen van 
redactionele wijzigingen. 
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Afdoening motie M19-2020 Dak- en thuisloze jongeren 
Het aantal dak- en thuisloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar neemt toe. 
Omdat zij een passende en betaalbare woonruimte verdienen, zal de 
portefeuillehouder wonen uit ons college aan de gemeenten vragen om hier 
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extra aandacht voor te hebben en dit onderwerp mee te nemen in de 
uitwerking van de provinciale Woonagenda (2020-2025), die dit jaar nog 
plaatsvindt. 
 

Besluit 
1. PS met bijgaande brief te informeren over de opvolging van de toezegging 
van de gedeputeerde wonen om aandacht te vragen voor woonruimte voor 
dak- en thuisloze jongeren; 
2. PS met deze brief te verzoeken motie M19-2020 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 91 van mevrouw Alberts (SP) over acht 
waterwoningen in Spaarndam 
Mevrouw R. Alberts-Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over acht 
waterwoningen Spaarndam. 
 

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. 92 van mevrouw Bezaan (PVV) over veilige 
kust Noord-Holland 
Mw. mr. I.A. Bezaan (PVV) heeft vragen gesteld over een veilige kust 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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Goedkeuring Projectplan Waterwet dijkversterking IJmuiden 
Gedeputeerde Staten hebben het Projectplan Waterwet dijkversterking IJmuiden 
van Rijkswaterstaat goedgekeurd. Rijkswaterstaat legt het projectplan 
gedurende zes weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de notitie m.e.r. beoordeling dijkversterking IJmuiden 
en te concluderen dat gezien de geringe gevolgen voor het milieu, het 
opstellen van een volledig    milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is; 
2. Het door Rijkswaterstaat West-Nederland Noord op 10 maart 2020 
vastgestelde Projectplan Waterwet dijkversterking IJmuiden conform artikel 5.7, 
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lid 1, van de Waterwet goed te keuren; 
3. Rijkswaterstaat West-Nederland Noord van bovenstaand besluit schriftelijk 
in kennis te stellen en middels bijgevoegde brief te verzoeken om voor het 
goedkeuringsbesluit, het onderliggende projectplan en bijbehorende rapporten 
de bekendmaking te verzorgen; 
4. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Velsen van bovenstaand besluit schriftelijk in 
kennis te stellen met bijgaande brieven; 
5. Door middel van bijgaande brief PS te informeren over het besluit. 
 

7 
 

Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018 
In 2018 heeft Noord-Holland zowel het KRW (Kaderrichtlijn Water) 
grondwatermeetnet als het PMG (Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit) laten 
bemonsteren en analyseren op ruim 400 stoffen binnen de volgende 
verzamelgroepen: algemene parameters, bestrijdingsmiddelen, 
geneesmiddelen/medische stoffen en overige verontreinigende stoffen. De 
resultaten van de meetronde zijn samengevat in het rapport Meetronde 
grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020 en 
het rapport Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018; 
2. Het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2020 en het rapport Meetronde 
grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2018, met begeleidende brief, ter 
informatie aan PS toe te zenden. 
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Concept-Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland d.d. 24 
augustus 2020 
Als onderdeel van de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord wordt er 
een Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) opgesteld om de mobiliteit in de 
provincies Noord-Holland en Flevoland te verduurzamen. Dit eerste concept 
RMP wordt ter bespreking aan Provinciale Staten aangeboden. 
 

Besluit 
1. Het huidige concept-Regionaal Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en 
Flevoland d.d. 24 augustus 2020 vast te stellen als discussiestuk; 
2. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te verzoeken het concept-Regionaal 
Mobiliteitsprogramma Noord-Holland en Flevoland in de commissie Mobiliteit 
& Bereikbaarheid te bespreken. 
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Evaluatie Hollandse Luchten 
In 2018 startte de pilot van het project Hollandse Luchten (voorheen ‘pilot 
luchtkwaliteit’). In dit project meten inwoners van de provincie Noord-Holland 
zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. Er is 
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destijds toegezegd om de werkwijze van deze pilot te evalueren. Deze 
evaluatie is nu gereed. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het evaluatierapport voor het project Hollandse 
Luchten; 
2. De aanbevelingen van het rapport over te nemen in het projectplan voor de 
volgende fase; 
3. PS informeren door middel van begeleidende brief. 
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Opsporingsvergunning aardwarmte Rijnland 
De bedrijven D4 en Shell hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte 
aangevraagd voor het gebied Rijnland. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk 
is hiervoor het bevoegd gezag. Aan de provincie is gevraagd om advies uit te 
brengen. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied. 
 

Besluit 
1. Het advies over het opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied 
Rijnland vast te stellen; 
2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren 
over het advies; 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording vragen over datacenters en de RES 
Er zijn vragen gesteld over datacenters in relatie tot de energietransitie en de 
Regionale Energiestrategieën (RES). In overleg met het bestuurlijk 
afstemmingsoverleg RES NHN heeft de provincie Noord-Holland zijn de vragen 
beantwoord, in samenspraak met gemeente Hollands Kroon en het 
programmabureau RES. 
 

Besluit 
1. Bijgaande beantwoordingsbrief over datacenters i.r.t. de Regionale 
Energiestrategieën (RES) te versturen; 
2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Omgevingsdienst OFGV: zienswijze resultaatbestemming 2019 
De resultaatbestemming 2019 is door de OFGV op 8 juli 2020 aan Provinciale 
Staten gezonden zodat deze een zienswijze op de stukken kunnen geven. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de resultaatbestemming 2019 van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2. Inliggende voordracht met voorgesteld besluit aan Provinciale Staten te 
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zenden opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
resultaatbestemming 2019 naar voren te brengen. 
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Kosten uitvoering Corona Overbruggingslening in Noord-Holland (COLNH) 
Op 21 april 2020 hebben GS besloten over de uitvoering van de Corona 
Overbruggingslening (COL) in Noord-Holland, onder regie van het 
Innovatiefonds Noord-Holland. Daarbij is door de provincie een 
garantieverklaring aangegaan voor eventuele financiële tekorten als gevolg van 
de uitvoering van de COL. Het Innovatiefonds Noord-Holland heeft de 
provincie nu gevraagd het verwachte exploitatietekort in 2020 voor de COL ter 
hoogte van circa €600.000 (uitgaande van de prognose volgens het midden-
scenario) te dekken, en om eenmalig een voorfinanciering ad. €600.000 te 
verstrekken voor de uitvoering van de COL in de jaren 2020-2026. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van de Corona 
Overbruggingslening in Noord-Holland (COLNH); 
2. De extra kosten voor de uitvoering van COLNH in 2020 ad. 569.728 euro te 
vergoeden; 
3. De middelen voor de uitvoering van COLNH vanaf 2021, ad. 600.000 euro, 
voor te financieren middels een lening; 
4. De benodigde middelen te onttrekken aan de Reserve MKB; 
5. PS middels bijgevoegde brief over dit besluit te informeren. 
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Zienswijze concept uitvoeringsprogramma visie Spaarnwoude Park 2020-2024 
Begin dit jaar hebben de deelnemers van het recreatieschap, gemeenten en de 
provincie, zienswijzen ingediend op de visie. De zienswijzen van de provincie 
op de visie zijn door het bestuur van het recreatieschap overgenomen. Het 
opstellen van een uitvoeringsprogramma van de visie kan ook tot de taken van 
het recreatieschap gerekend worden. Het is van belang dat de reactie van de 
provincie op het concept uitvoeringsprogramma bekend wordt gemaakt. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen waarbij aan PS wordt 
voorgesteld in te stemmen met het concept uitvoeringsprogramma 
Spaarnwoude Park 2020-2024 van het recreatieschap Spaarnwoude; 
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om het recreatieschap Spaarnwoude te 
informeren, nadat PS hierover hebben besloten. 
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Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdecht e.o. 2019 
De provincie Noord-Holland heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019 
en de conceptbegroting 2021 van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
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Gedeputeerde Staten adviseren Provinciale Staten voorgestelde zienswijze in te 
dienen op de aangeleverde financiële stukken van het Plassenschap. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij PS voor te 
stellen; 
a) kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de concept-begroting 2021 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 
b) de zienswijze op de concept-begroting 2021 van Plassenschap Loosdrecht 
e.o. zoals verwoord in het bijgaand ontwerp besluit vast te stellen: 
c) De zienswijze op de concept-begroting 2021 toe te sturen aan het dagelijks 
bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.. 
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om de het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
te informeren, nadat PS hierover hebben besloten. 
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Publiceren GS declaraties internet 2e kwartaal 2020 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 

Besluit 
1. Het bijgaand overzicht met te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het 2e kwartaal 2020 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pfd bestanden, waarin per GS-lid de ingediende 
declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
 

 
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  16  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  13, 14, 15  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  1  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  11, 12  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  2, 3, 4, 5, 6, 7 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  8, 9, 10  
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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/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

