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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 26 mei 2020 
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Dashboard Energietransitie in Noord-Holland 
In navolging van de Staat van de Energietransitie in Noord-Holland (nov 2017) 
is een dashboard ontwikkeld welke een simpel en representatief beeld geeft 
van de ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie in Noord-
Holland. Het dashboard is modulair opgezet en zal jaarlijks in het voorjaar 
geactualiseerd en desgewenst aangepast en/of uitgebreid worden. 
 

Besluit 
1. De eerste versie van het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland vast 
te stellen; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Annotatie agenda IPO Bestuur 28 mei 2020 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 28 mei 2020. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 28 mei 2020 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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SADC herbenoeming Raad van Commissarissen (RvC) 
De Raad van Commissarissen (RvC) van SADC heeft de heer J. Gillis 
voorgedragen voor een tweede (en laatste) periode van vier jaar als voorzitter 
van de RvC. De overige vier leden van de RvC worden benoemd op voordracht 
van de aandeelhouders; de voorzitter wordt voorgedragen door de leden van 
de RvC zelf. De besluitvorming vindt schriftelijk plaats. 
 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. in te 
stemmen met het volgende voorstel zoals opgenomen in het bijgevoegde 
schriftelijke aandeelhoudersbesluit: 
- De heer J.C.M.A. Gillis per 1 juni 2020 te herbenoemen als “Commissaris E , 
voorzitter” voor een tweede termijn van 4 jaar; 
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen het aandeelhoudersbesluit te 
ondertekenen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 63 van mevrouw De Vries (PvdA) over Strategie 
datacenters MRA 
Mevrouw De Vries (PvdA) heeft vragen gesteld over de Strategie datacenters 
van de MRA. 
 

Besluit 
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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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Optimalisatie pachtbeleid provincie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland heeft ongeveer 1.800 ha landbouwgrond in 
eigendom. Totdat de grond wordt ingezet voor het voorgenomen provinciale 
project of verkoop, wordt deze verpacht aan agrarische ondernemers. GS stelt 
bij deze het beleidsmatig kader vast voor de verpachting van de grond van de 
provincie Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. Het pachtbeleid voor de provincie Noord-Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren per brief 
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Beantwoording Statenvragen nr. 58 van de heren Bolkestein en De Wit (VVD) 
over de Kamerbrief Stikstof 
De heren Bolkestein en De Wit (VVD) hebben vragen gesteld over de Kamerbrief 
van 24 april jl. over de aanpak van de stikstofproblematiek in Nederland. 
 

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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Jaarverslag integriteit 2019 
Op grond van de Ambtenarenwet wordt elk jaar een Jaarverslag integriteit 
gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering 
van het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. Het Jaarverslag integriteit 2019 vast te stellen; 
2. PS middels bijgevoegde brief te informeren over het Jaarverslag integriteit 
2019 
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Prinsjesfestival 
Vanwege de COVID-19 crisis zien wij ons genoodzaakt onze inzet bij het 
Prinsjesfestival te herzien. Gezien de landelijke richtlijnen voor grootschalige 
evenementen, kan provincie Noord-Holland niet langer het strategisch 
partnerschap in zijn oorspronkelijke vorm door laten gaan. 
 

Besluit 
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Bijgevoegde brief over de stand van Prinsjesfestival 2020 naar Provinciale 
zaken te sturen. 
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Kadernota verbonden partijen 2020 
Gedeputeerde Staten sturen een nieuwe versie van de Kadernota verbonden 
partijen naar Provinciale Staten. In deze nota wordt beschreven in welke 
gevallen de provincie kiest voor uitvoering van beleid door middel van een 
vennootschap, stichting, vereniging of gemeenschappelijke regeling en hoe dat 
dan in de praktijk werkt. Op basis van het coalitieakkoord is toegevoegd dat de 
provincie verwacht dat de verbonden partijen actief werk maken van 
duurzaamheid, diversiteit en eerlijke arbeidsvoorwaarden. 
 

Besluit 
1. De concept-Kadernota verbonden partijen 2020 vast te stellen; 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en met bijgaande brief aan Provinciale 
Staten te zenden. 
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Wob verzoek drinkwaterfabriek Andijk 3 
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob. 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over drinkwaterfabriek Andijk 3 gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk 
te weigeren; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief 
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Wijziging mandaatbesluiten omgevingsdiensten i.v.m. project Versterking 
Markermeerdijken 
Ten behoeve van het project Versterking Markermeerdijken hebben GS aan de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mandaat verleend voor de uitvoering 
van de vergunning-, toezichts- en handhavings-bodemtaken voor het project 
Versterking Markermeerdijken. Omdat het project deels gelegen is op het 
grondgebied van de omgevingsdiensten IJmond en Noord-Holland Noord 
worden de mandaten van de omgevingsdiensten IJmond en Noord-Holland 
Noord op dit onderdeel aangepast. 
 

Besluit 
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1. Het besluit tot  wijziging van het Besluit mandaat, machtiging en volmacht 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2018 Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland vast te stellen; 
2. Het besluit tot wijziging van het Besluit mandaat, machtiging en volmacht 
Omgevingsdienst IJmond 2016 van Gedeputeerde Staten Noord-Holland vast te 
stellen; 
3. Het Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen; 
4. De Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied, IJmond en Noord-Holland-
Noord middels bijgevoegde brieven te verzoeken om instemming met de 
wijziging van het mandaat; 
5. De portefeuillehouder te machtigen redactionele aanpassingen te doen in de 
door GS vastgestelde stukken. 
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Actualisatie Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO) 
De huidige ARO, die sinds eind 2010 actief is, past wat betreft positie, 
samenstelling en werkwijze niet meer goed bij de kerntaak en bevoegdheid van 
de provincie betreffende de borging van ruimtelijke kwaliteit. Om de ARO beter 
te laten aansluiten bij de Omgevingswet en het integrale karakter van de 
Omgevingsvisie is het voorstel om de ARO te actualiseren. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de actualisatie van de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling (ARO) betreffende de positionering, werkwijze en samenstelling 
van deze commissie; 
2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
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Kansen voor natuurvriendelijke oevers provinciale vaarwegen 
Gedeputeerde Staten stemmen in met een aanpak om daar waar kansen zijn 
natuurvriendelijke oevers structureel op te nemen in de standaard duurzame 
werkwijze bij oeververvangingsprojecten. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de voorgestelde aanpak om daar waar kansen zijn 
natuurvriendelijke oevers structureel op te nemen in de standaard duurzame 
werkwijze bij oeververvangingsprojecten; 
2. Hiervoor nog éénmaal afzonderlijk budget beschikbaar te stellen, door aan 
PS voor te stellen om met de Zomernota €1.000.000,- van de Reserve Groen 
naar de Reserve Groot Onderhoud Vaarwegen over te hevelen. 
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Conceptbegroting 2021, 6e begrotingswijziging 2020, notitie opbouw 
organisatiekosten en jaarstukken 2019 Waddenfonds 
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
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verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de 
hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2021, de 6e begrotingswijziging 
2020 en de notitie opbouw organisatiekosten van de Gemeenschappelijke 
regeling Waddenfonds; 
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, op basis van bijgaande Statenvoordracht te verzoeken de 
conceptbegroting 2021 en de 6e begrotingswijziging 2020 van het 
Waddenfonds te bespreken en eventuele zienswijzen kenbaar te maken; 
3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijzen op de conceptbegroting 
2021 en op de 6e begrotingswijziging 2020 van het Waddenfonds in te dienen; 
4. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarstukken 2019 van het Waddenfonds; 
5. Bijgaande brief over de conceptbegroting 2021, de 6e begrotingswijziging 
2020, de notitie opbouw organisatiekosten en de ontwerp-jaarstukken 2019 
van het Waddenfonds vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale Staten. 
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Verbinding A8-A9: haalbaarheid tunnelvariant 
In het coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken!' staat over de Verbinding A8-A9 
dat gekeken wordt of de weg verdiept of in een tunnel aangelegd kan worden 
om het landschap te sparen. In het kader van het Landschapsplan Stelling van 
Amsterdam / Verbinding A8-A9 is onderzocht of een tunnelvariant haalbaar is. 
Uit het onderzoek blijkt dat een tunnel geen meerwaarde heeft voor het 
behouden of versterken van de bijzondere, unieke waarde van de Stelling van 
Amsterdam. Het is daarom niet zinvol om een tunnelvariant verder uit te 
werken. GS studeren wel verder op de mogelijkheden voor een verdiepte 
ligging van de weg. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport 'Onderzoek haalbaarheid tunnel' voor 

het project Verbinding A8-A9; 
2. Een tunnelvariant voor de Verbinding A8-A9 niet verder te 

onderzoeken; 
3. De mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke verdiepte ligging 

van de Verbinding A8-A9 verder uit te werken; 
4. PS te informeren over de haalbaarheid van een tunnel voor de 

Verbinding A8-A9. 
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Uitkomsten onderzoek effect snelheidsverlaging op stikstofdepositie 
Ter beantwoording van motie M94/2019 (motie snelheidsverlaging provinciale 
wegen) hebben GS onderzoek gedaan naar het effect van snelheidsverlaging op 
provinciale wegen op de stikstofdepositie in nabijgelegen stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden. De uitkomsten zijn nu bekend. Slechts vijf wegdelen 
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hebben een significant stikstof verlagend effect én kunnen voor die lagere 
snelheid zo worden ingericht dat ze redelijkerwijs kunnen voldoen aan de 
landelijke richtlijnen voor verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig). De mogelijke 
snelheidsverlaging op deze wegdelen wordt in de gebiedsgerichte aanpak per 
Natura 2000-gebied nader uitgewerkt en afgewogen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het ter uitvoering van motie M94/2019 uitgevoerde 
onderzoeksrapport ‘Snelheidsverlaging N-wegen Noord-Holland, effect op 
stikstofdepositie en verkeersveiligheid’; 
2. Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de toelichting daarop de 
volgende conclusies te onderschrijven: 
a. Er zijn een tiental provinciale wegen/wegdelen waar een snelheidsverlaging 
tot significante stikstofdepositie verlagende effecten kan leiden in omliggende 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden 
b. Voor alle overige provinciale wegen/wegdelen is een snelheidsverlaging 
vanuit verlaging stikstofdepositie gezien niet zinvol 
c. De wegen/wegdelen van 2a afzettend tegen de richtlijnen van Duurzaam 
Veilig leidt tot een vijftal die als potentieel haalbaar voor daadwerkelijke 
realisatie kunnen worden gezien: 
i. N246 gedeelte Westzaan – A8 (100 naar 80 km/u) 
ii. N502 bij Duinen Den Helder-Callantsoog (80 naar 60 km/u) 
iii. N502/N503 bij Zwanenwater & Pettemerduinen (80 naar 60 km/u) 
iv. N510 Schoorlse Duinen (80 naar 60 km/u) 
v. N515 bij Polder Westzaan deel binnen de bebouwde kom (70 naar 50 km/u) 
3. De bij 2c vermelde wegdelen nader te onderzoeken en af te wegen in de 
gebiedsgerichte aanpakken per Natura 2000-gebied; 
4. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over het onderzoek en 
voor te stellen om daarmee motie M94/2019 als afgedaan te beschouwen. 
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Voortgangsbrief uitvraag zeer zorgwekkende stoffen 
GS willen PS op de hoogte stellen over de voortgang in het kader van de 
uitvraag naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven. De verwachting is 
dat alle niet-afvalbedrijven uiterlijk 31 december 2020 de beschikbare 
informatie over ZZS aanleveren. De uitvraag van ZZS naar lucht en water van 
afvalbedrijven loopt langer door. 
 

Besluit 
PS te informeren door middel van bijgevoegde brief over de voortgang over de 
uitvraag voor bedrijven in het kader van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). 
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Concept Bestedingsplan OV-Fonds 
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken is het OV-fonds aangekondigd. 
Het OV-fonds bedraagt 20 miljoen euro en waarmee de komende jaren 
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geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de deur-tot-deurreis, het beter 
bereikbaar maken van woon- en werklocaties in Noord-Holland en een 
toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk. Het Concept Bestedingsplan OV-
fonds laat de doelstellingen zien, brengt prioritering in de projecten aan en 
laat zien hoe het budget op efficiënte en doelmatige wijze kan worden besteed. 
 

Besluit 
1. Het Concept Bestedingsplan OV-fonds vast te stellen. 
2. Het Programmaplan OV-Knooppunten 2019-2023 vast te stellen (bouwsteen 
programmaplan). 
3. Het Concept Bestedingsplan door middel van bijgaande brief aan PS te 
zenden met het voorstel om daarover van gedachten te wisselen in de 
Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat. 
 

 
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  7, 8  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  3, 4  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  5, 6  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  9  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1, 2  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  10, 11, 12, 13, 14 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  15, 16, 17, 18  
 
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/

