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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 27 oktober 2020 
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Startnotitie Europastrategie 2022-2025 
De startnotitie Europastrategie Noord-Holland 2022-2025 beschrijft het 
proces van het opstellen van de nieuwe Europastrategie voor de jaren 2022-
2025. 
 

Besluit 
1. De startnotitie voor een nieuwe Europastrategie Noord-Holland 2022-2025 
vast te stellen; 
2. PS te informeren via bijgaande brief. 
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Evaluatie Uitvoeringsregeling Groen Recreatieve verbindingen wandelnetwerk 
en Toeristische Overstappunten (TOPs) 
De provincie heeft  drie onderdelen van de Uitvoeringsregeling Groen 
geëvalueerd. Het gaat om de onderdelen Recreatieve verbindingen, Uitbreiding 
wandelnetwerk Noord-Holland en Toeristische Overstappunten. Uit de 
evaluatie blijkt dat het aannemelijk is dat alle drie de subsidies een positieve 
bijdrage hebben geleverd aan het toegankelijk maken van de provinciale 
groenstructuur voor recreatie. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het evaluatierapport Evaluatie Uitvoeringsregeling 
Groen - Recreatieve verbindingen, Wandelnetwerk en Toeristische 
Overstappunten; 
2. De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek mee te nemen in de 
uitwerking van de Visie Recreatie en Toerisme; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief. 
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Monitor Werklocaties 2020 
De Monitor Werklocaties 2020 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen 
op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties. Deze monitor 
laat de ontwikkelingen van 2019 zien, met peildatum van 1 januari 2020. De 
consequenties van de Coronacrisis zijn hierin niet meegenomen. 
 

Besluit 
1. De Monitor Werklocaties 2020 vast te stellen; 
2. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Verordening op de vergoeding voor commissies detailhandel 2020 
De hoogte van de vergoedingen voor deelname aan door de provincie 
ingestelde commissies dient basis te vinden in het Rechtspositiebesluit 
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decentrale politieke ambtsdragers. Dit is voor de deelname aan Regionale 
Advies Commissie Noord-Holland Noord (RAC) en Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) nu nog niet het geval en met de nu ter 
besluit voorliggende Verordening op de vergoeding voor diverse 
adviescommissies Detailhandel Noord-Holland 2020 wordt dit alsnog 
geregeld. 
 

Besluit 
De Verordening op de vergoeding voor diverse adviescommissies Detailhandel 
Noord-Holland 2020 ter vaststelling aan PS voor te leggen. 
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Beslissing op bezwaar Wob-procedure inzake taxatierapport 
Naar aanleiding van een procedure in het kader van de Wet openbaarheid van 
bestuur wordt informatie openbaar gemaakt betreffende een taxatierapport. 
Deze informatie is terug te vinden op onze website via www.noord-
holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken en www.noord-
holland.nl/Loket/Wob_verzoek. 
 

Besluit 
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit te handhaven en met de motivering in bijgaande brief 
aan te vullen; 
4. verzoeker door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren 
en het besluit met bijbehorend document te publiceren; 
5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief. 
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Grondruil ten behoeve van de afronding van de natuurstrook Polder Waard-
Nieuwland 
Langs de zuidzijde van de Polder Waard-Nieuwland in de gemeente Hollands 
Kroon is een natuurstrook gerealiseerd. Deze natuurstrook maakt onderdeel 
uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is één van de speerpunten van 
de gebiedsvisie voor de Polder Waard-Nieuwland. De strook is echter niet 
helemaal af, omdat de provincie Noord-Holland eerder geen overeenstemming 
bereikte met de vorige grondeigenaar over de aankoop van de ontbrekende 
perceelgedeelten. Inmiddels is met de huidige grondeigenaar wel 
overeenstemming bereikt en is een grondruil uitgewerkt. Hierin worden 
ongeveer dezelfde oppervlakten grond tussen partijen aan- en verkocht. De 
provincie koopt daarbij ongeveer 60.000 m2 grond binnen het NNN om de 
natuurstrook af te kunnen ronden. 
 

Besluit 
Tot deelname aan een grondruil met als doel de nieuwe natuurstrook in de 
Polder Waard-Nieuwland af te ronden, waarbij: 
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- Het perceel kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummer 418, 
met een voorlopige oppervlakte van 81.122 m2 wordt verkocht voor een 
bedrag van € 511.068,60; 
- De percelen kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummers 34, 
36, 42 en 70, ter grootte van in totaal 79.700 m2 worden aangekocht voor een 
bedrag van € 502.110,00. 
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Proposities noodfonds sociale infra NHN en MRA 
Provinciale Staten hebben op 18 mei jl. een motie aangenomen om een 
noodfonds in te stellen gericht op de culturele en maatschappelijke 
organisaties die schade hebben als gevolg van de landelijke maatregelen ter 
bestrijding van Covid-19. Op uitnodiging van de provincie hebben de 
samenwerkende gemeenten binnen de Metropool Regio Amsterdam (minus 
Amsterdam) en Noord-Holland Noord beide een voorstel ingediend voor het 
noodfonds. Gedeputeerde Staten nemen deze voorstellen over en verstrekken 
de bijdrage aan 37 gemeenten voor de noodsteun aan 100 culturele 
instellingen in Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de twee proposities die dienen als basis voor de 
subsidieaanvraag van a) de gemeenten in Noord-Holland Noord en b) de 
gemeenten in de MRA (excl. Amsterdam en Flevoland) en die gedaan zijn in het 
kader van de uitvoering van motie 41 inzake het Provinciaal Noodfonds Sociale 
Infrastructuur; 
2. Aan 37 gemeenten een incidentele subsidie te verstrekken om culturele 
instellingen in hun gemeente te ondersteunen die als gevolg van de COVID-19 
maatregelen in acute financiële nood zijn gekomen; 
3. In afwijking van de Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Provincie 
Noord-Holland een voorschot van 100 procent van de verleende subsidies te 
verstrekken; 
4. PS voor te stellen de resterende middelen in het noodfonds beschikbaar te 
houden, om samen met de gemeenten in Noord-Holland noodsteun te 
verlenen aan culturele instellingen met vervolgschade Covid-19 in 2021, door 
het restantbedrag van € 2.807.600 als uitgestelde intentie op te nemen in de 
laatste begrotingswijziging; 
5. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de voorgenomen 
uitwerking van motie 41 en de portefeuillehouder Cultuur te machtigen 
redactionele aanpassingen te doen. 
 

8 
 

Aansluitingsverzoek Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens 
De provincie Noord-Holland heeft de wens om aan te sluiten bij de Green Deal 
Zeevaart, Binnenvaart en Havens. De Green Deal past bij de provinciale inzet op 
het gebied van luchtkwaliteit, verandering richting vervoer over water en 
ontwikkelingen van nieuwe technieken voor de verduurzaming van de 
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scheepvaartsector. Een verzoek tot toetreding tot de Green Deal wordt 
ingediend. 
 

Besluit 
1. Toe te willen treden tot de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens en 
daarvoor via bijgevoegde brief een toetredingsverzoek te doen bij het 
secretariaat van de Taskforce van de betreffende Green Deal; 
2. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied (NZKH) en zeehavens te 
machtigen de toetreding tot de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens 
conform de brief van besluit 1 te organiseren; 
3. PS met bijgevoegde brief te informeren over het te versturen 
toetredingsverzoek. 
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Vaststelling van 31 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten 
in de gemeente Schagen 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Die zijn daarom geactualiseerd. 
 

Besluit 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van 31 provinciale monumenten in de gemeente 
Schagen vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/bewoners/gebruikers van 
deze monumenten en de betreffende gemeenten het besluit onder 1. bekend 
te maken. 
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Voortgang Woonagenda 2020 - 2025 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staan de ambities, uitgangspunten 
en acties op het gebied van wonen. De voortgangsrapportage is bedoeld om PS 
te informeren over de voortgang van de actiepunten uit deze Woonagenda. 
 

Besluit 
De voortgangsrapportage Woonagenda 2020 – 2025 ter bespreking aan de 
commissie RWK aan te bieden door middel van bijgaande brief. 
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond d.d. 28 oktober 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 28 oktober 2020. 
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Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 28 oktober 2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Besluitvorming Route 35 
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat decentrale overheden regionale 
energiestrategieën (RES) opstellen, waarmee vóór 2030 35 TWh duurzame 
elektriciteit (uit zon- en windenergie) op land moet worden opgewekt. Ook is 
afgesproken dat de decentrale overheden zelf een verdeelsystematiek 
ontwikkelen voor het geval deze 35 TWh niet wordt gehaald. Het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft samen met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen deze verdeelsystematiek nu 
opgesteld, Route 35. Op 29 oktober besluit het IPO bestuur over Route 35. De 
Unie van Waterschappen heeft reeds ingestemd op 9 oktober en bij de VNG ligt 
het besluit ook voor op 29 oktober. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de verdeelsystematiek van Route 35, zoals uitgewerkt in 
de bijlage 3 ‘Bestuursstuk Route 35’; 
2. In te stemmen met mandatering aan de stuurgroep Route 35 om de Route 
35 uit te voeren, zoals uitgewerkt in de bijlage 3 ‘Bestuursstuk Route 35’. 
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Uitvoeringsregeling verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties 
Door samenwerking zijn woningcorporaties in staat innovaties bij 
woningverduurzaming te stimuleren die leiden tot kostendaling. Met de 
Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven woningcorporaties 
2020 ondersteunt de provincie woningcorporaties hierbij. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzamingsinitiatieven 
woningcorporaties Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van onder 1 genoemde uitvoeringsregeling vast te 
stellen op € 400.000,-; 
3. Onder 1 genoemde regeling open te stellen tot 1 oktober 2024; 
4. Onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
5. PS over deze besluiten te informeren door verzending van bijgevoegde brief. 
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Waterstofstrategie provincie Noord-Holland oktober 2020 
Waterstof wordt door zowel het Rijk als de EU als energiedrager van de 
toekomst gezien. In Noord-Holland zijn er diverse ontwikkelingen op het 
gebied van waterstof en hebben publieke en private partijen hoge ambities 
daaromtrent. Ook de Provincie Noord-Holland ziet waterstof als essentieel 
onderdeel van onze verduurzamingsstrategie. Waterstof is noodzakelijk om de 
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klimaatdoelen van 2030 en 2050 te behalen. Ook vanuit economisch 
perspectief en het behoud van werkgelegenheid is het inzetten op waterstof in 
Noord-Holland van groot belang. Om die reden hebben GS een 
waterstofstrategie opgesteld. Middels deze strategie willen GS de ontwikkeling 
van de waterstofmarkt ondersteunen. 
 

Besluit 
1. Bijgaande Waterstofstrategie Provincie Noord-Holland vast te stellen; 
2. De waterstofstrategie door middel van bijgaande brief ter bespreking aan PS 
aan te bieden; 
3. Provinciale Staten te verzoeken motie 45-2018 als afgedaan te beschouwen. 
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IPO Bestuur en IPO AV agenda 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 29 oktober 2020 en de IPO AV vergadering van 2 november 2020. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 29 oktober 2020 en de IPO AV 
agenda van 2 november 2020 en in te stemmen met de voorgestelde inzet 
zoals verwoord in de annotaties. 
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Voornemen Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging Tata Steel en 
een rechtspersoon gevestigd op het terrein van Tata Steel vanwege 
stofverspreiding 
Donderdag 22 oktober 2020 zijn verschillende berichten verschenen over het 
voornemen van het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging van Tata 
Steel vanwege stofverspreiding. Met deze brief worden Provinciale Staten (PS) 
hier over geïnformeerd. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over het voornemen van 
het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijke vervolging van Tata Steel en een 
rechtspersoon gevestigd op het terrein van Tata Steel vanwege 
stofverspreiding. 
 

 
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: 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  5, 6  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  10  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  12, 13, 14, 15  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  11  
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D. Moor              tel. (06) 5256 4968  16   
 
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/

