
 

1 
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 7 juli 2020 

 
1 
 

Onteigening N241 
De herinrichting van de N241 vindt plaats om de verkeersveiligheid te 
verbeteren en om de doorstroming te garanderen. Voor zowel de reconstructie 
van de weg als de aanleg van de erftoegangsweg in de gemeenten Hollands 
Kroon, Heerhugowaard, Opmeer en Medemblik is grond van particuliere 
eigenaren en de gemeente Opmeer benodigd. Er is nog niet met alle eigenaren 
overeenstemming bereikt. Om het werk uiteindelijk uit te kunnen voeren is het 
noodzakelijk om te onteigenen. De provincie verzoekt daarom aan de Kroon 
om de onteigeningsprocedure te starten. Ondertussen blijft de provincie 
proberen om tot minnelijke overeenstemming met de grondeigenaren te 
komen. 
 

Besluit 
1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken om de 
administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de 
reconstructie van de N241, inclusief fietspad, fietsbrug en kunstwerken en de 
aanleg van een erftoegangsweg, ter verkrijging van een Koninklijk Besluit; 
2. De behandelende medewerkers van de sector Grond te machtigen het 
standpunt van GS te verwoorden tijdens de hoorzitting in de procedure, tijdens 
de zitting van de opneming van de te onteigenen percelen en tijdens het 
pleidooi op de zitting; 
3. Provinciale Staten te informeren door het zenden van bijgevoegde brief. 
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Resultaten enquête PMI/PMO 
Naar aanleiding van de wens van Provinciale Staten naar een duidelijk, 
samenhangend en geïntegreerd provinciaal infrastructuurprogramma is een 
traject gestart om het huidige Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 
(PMI) en het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) samen te 
voegen tot het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI). Een 
enquête is bij de Statenfracties afgenomen om de ideeën en verwachtingen 
hierover op te halen. De uitkomsten van de enquête zijn bekend en worden 
gedeeld met Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de enquête die gehouden is onder de 
leden van Provinciale Staten over de doorontwikkeling PMI/PMO; 
2. De resultaten van de enquête door middel van bijgaande brief ter 
bespreking aan te bieden aan de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid. 
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Intentieverklaring Doorfietsroute Regio Alkmaar 
De gemeenten in de regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland werken 
samen om het fietsgebruik te stimuleren. Hiervoor heeft ook de 
fietsinfrastructuur aandacht nodig. Gedeputeerde staten ondertekenen een 
intentieverklaring met de regio Alkmaar en de gemeenten Alkmaar, 
Heerhugowaard, Langedijk, Bergen, Heiloo, Castricum en Uitgeest, waarin deze 
partijen zich gezamenlijk inzetten op de realisatie van een hoogwaardig 
fietsnetwerk. In de verklaring wordt ook opgenomen dat de provincie voor de 
helft meebetaalt aan de vervolgstudie naar de realisatie van dit netwerk. 
 

Besluit 
1. De intentieverklaring ‘Doorfietsroute regio Alkmaar’ aan te gaan met 
gemeenten in de regio Alkmaar; 
2. Een financiële bijdrage van 50% te leveren aan de vervolgstudie naar 
doorfietsroutes in de regio Alkmaar met een maximum van €50.000,-. 
3. De portefeuillehouder te machtigen namens GS de intentieverklaring te 
ondertekenen;. 
4. De portefeuillehouder te machtigen tekstuele wijzigingen aan te brengen 
naar aanleiding van de bespreking in het college; 
5. Provinciale Staten te informeren met één brief over bovenstaande besluiten 
en over het besluit ten aanzien van Uitvoeringsregeling subsidie regionaal 
fietsnetwerk 2020 (met kenmerk 1448517 / 1448528) 
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Uitvoeringsregeling subsidie regionaal fietsnetwerk 2020 
De provincie Noord-Holland wil het fietsgebruik stimuleren. Daarom wil zij 
onder andere zorgen voor een hoogwaardig fietsnetwerk en goede en veilige 
fietsinfrastructuur. Omdat veel fietspaden van het regionale fietsnetwerk 
binnen de gemeentegrenzen vallen, stelt de provincie geld beschikbaar aan 
gemeenten. Via de subsidieregeling ‘Uitvoeringsregeling Regionaal 
Fietsnetwerk 2020’ kunnen gemeenten in Noord-Holland een aanvraag doen 
voor een subsidie voor de aanleg van doorfietsroutes en andere investeringen 
in het regionale fietsnetwerk. De regeling wordt in de zomer van 2020 
opengesteld. Het subsidieplafond is € 4.342.000,- 
 

Besluit 
1. De uitvoeringsregeling regionaal fietsnetwerk 2020 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren met één brief over bovenstaand besluit en 
over de besluiten ten aanzien van de intentieverklaring doorfietsroute regio 
Alkmaar (met kenmerk 1448552 / 1448578). 
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Beheerplan Biodiversiteit bermen 
Op 18 november 2019 is motie115 aangenomen, waarbij wordt verzocht om 
een integrale visie op de aanpak van de biodiversiteit in onze bermen op te 
stellen. Deze visie (Beheerplan verbetering biodiversiteit groenzones 
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Provinciale Infrastructuur, Beheerprincipes) is gereed en wordt door GS 
aangeboden aan PS. Op basis van deze visie worden in de loop van dit jaar 
door de gebiedsaannemers beheerplannen Biodiversiteit per (vaar)weg 
opgesteld, en starten zij in de loop van 2020 met maatregelen die de 
biodiversiteit moeten verbeteren. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van 
motie 115-2019, inzake het opstellen van een integrale visie op het beheer 
van wegbermen en oevers; 
2. Aan Provinciale Staten voorstellen motie 115-2019 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Onderzoek ultrafijn stof IJmond 
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft het RIVM onderzoek gedaan 
naar ultrafijn stof in de IJmond. De onderzoeksrapportage is nu gereed, 
inclusief een toelichtend overzicht met vragen en antwoorden. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de rapportage van het onderzoek naar ultrafijn stof in 
de IJmond; 
2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 -
2020 
In 2017 is het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility vastgesteld om meer grip 
te krijgen op de (technologische) ontwikkelingen in de mobiliteitswereld. Het 
doel om inzicht te krijgen in de (on)mogelijkheden van technologische 
vooruitgang, is actueler dan ooit. Juist in deze tijd, waarin wordt gezocht naar 
manieren om gezonder, duurzamer en leefbaarder uit de coronacrisis te 
komen, is het van belang te weten wat technologie daarin kan betekenen. In 
het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility wordt vooral gekeken naar nieuwe 
technologieën en innovaties in mobiliteit die een succesvolle bijdrage in 
Noord-Holland kunnen leveren aan de transitie naar slimme, schone en veilige 
mobiliteit, waarin de gebruiker centraal staat. 
 

Besluit 
1. De voortgangsrapportage 2019 Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 
– 2020 vast te stellen; 
2. De doorlooptijd van het Uitvoeringsprogramma te verlengen tot en met 31 
december 2021; 
3. Door middel van bijgaande brief de voortgangsrapportage 2019 van het 
Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 – 2020 ter kennisname aan te 
bieden aan Provinciale Staten. 
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Vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst IJmond d.d. 8 juli 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 8 juli 2020. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 8 juli 2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 53 van mevrouw Jellema (PvdA) over 
Baggerstort Museumhaven Willemsoord Den Helder 
Mevrouw Jellema (PvdA) heeft vragen gesteld over Baggerstort Museumhaven 
Willemsoord Den Helder. 
 

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. 78 van de heren Hollebeek (PvdD) en 
Hoogervorst (SP) over verlagen snelheid op N246 en andere provinciale wegen 
De heren Hollebeek (PvdD) en Hoogervorst (SP) hebben vragen gesteld over het 
verlagen van de maximumsnelheid op de N246 en andere provinciale wegen. 
 

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. 80 van mevrouw Jellema en de heer Leerink 
(PvdA) over Tata Steel en GGD Kankerincidentierapport 
Mevrouw Jellema en de heer Leerink (PvdA) hebben vragen gesteld over het 
rapport “Incidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-
2018 - GGD Kennemerland”. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
 

12 
 

Beslissing op bezwaar inzake Wob-verzoek Berkhout is Boos 
Naar aanleiding van een procedure in het kader van de Wet openbaarheid van 
bestuur wordt informatie openbaar gemaakt betreffende het project Jaagweg. 
Deze informatie is terug te vinden op onze website www.noord-
holland.nl/Loket/Wob_verzoek. 
 

Besluit 
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. Het bezwaar kennelijk gegrond te verklaren vanwege het niet tijdig beslissen 
op het Wob-verzoek; 
3. In het kader van de Wob de aangetroffen informatie over de voorgenomen 
realisatie van een zonneweide aan de Jaagweg te Koggenland (Berkhout) 
gedeeltelijk openbaar te maken; 
4. Verzoeker door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren en het 
besluit met bijbehorende documenten te publiceren; 
5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Brief aan Provinciale Staten over voortgang windnenergie in de MRA 
Het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken! beschrijft een 'ja mits voor 
windenergie in de Metropoolregio Amsterdam vooruitlopend op de regionale 
energiestrategie'. Gedeputeerde Staten geven de stand van zaken weer in een 
brief aan Provinciale Staten. 
 

Besluit 
Provinciale Staten per brief te informeren over de stand van zaken windenergie 
in de Metropoolregio Amsterdam. 
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Voortgang programma verduurzaming bestaande woningvoorraad 
Begin 2018 is het programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad 
gestart. Dit programma stimuleert woningeigenaren hun woning te 
verduurzamen. Het programma is halverwege de looptijd en GS informeren PS 
per brief over de voortgang van het programma. 
 

Besluit 
PS door middel van bijgaande brief te informeren over de voortgang van het 
programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-Holland. 
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Gewijzigde planning SCAN-project geothermie 
De toepassing van geothermie (aardwarmte) is in de Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) nog onvoldoende van de grond gekomen, met name door 
gebrek aan kennis over de ondergrond. Het landelijke SCAN-project 
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(Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) moet hier verandering in gaan 
brengen. Als gevolg van, met name, de corona-situatie is de planning van 
SCAN gewijzigd. Een aantal seismische lijnen in de MRA is doorgeschoven naar 
voorjaar 2021. GS informeren PS hierover. En gaan met EBN en het ministerie 
van EZK in gesprek over de consequenties. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de gewijzigde planning van het SCAN-
onderzoekproject geothermie. 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 77 van de heer Kanik (D66) over risico 
afnemend draagvlak voor duurzame energie in Noord-Holland Noord 
De heer Kanik (D66) heeft vragen gesteld over risico van afnemend draagvlak 
voor duurzame energie in Noord-Holland Noord door beperkte 
burgerparticipatie en hoog energieverbruik van datacenters. 
 

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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Actualisering economisch beleid 
De actualisatie van het economische beleid was voorzien voor 2020. De 
economische consequenties van de covid-19 crisis maken het wenselijk om de 
actualisatie van het economisch beleid uit te stellen tot mei 2021 om de 
economische consequenties beter te overzien en daarop beter te kunnen 
reageren met geactualiseerd economisch beleid. 
 

Besluit 
1. De actualisatie van het economisch beleid en daarmee ook de actualisatie 
van de Uitvoeringsagenda Economie uit te stellen tot mei 2021 om de 
economische consequenties van de coronacrisis beter te overzien; 
2. Provinciale Staten hierover schriftelijk te informeren. 
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Wijzigingsbesluit verrekening grenscorrectie Gooise Meren-Weesp 
De gemeente Gooise Meren heeft op 14 juli 2016 een verzoek ingediend bij GS 
om op basis van artikel 50 van de Wet algemene regels herindeling (arhi) een 
financiële verrekening van de grenscorrectie Bloemendalerpolder vast te stellen 
tussen de gemeenten Gooise Meren en Weesp. GS namen op 3 juli 2018 een 
besluit over deze financiële verrekening. Tegen dit besluit is door de gemeente 
Gooise Meren op 18 juli 2018 een bezwaarschrift ingediend waarbij is 
aangevoerd dat naast de externe kosten ook de interne kosten zouden moeten 
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worden verrekend. Deze kosten zijn in februari 2020 onderbouwd door een 
assurance-rapport. Op basis van dit rapport achten GS verrekening redelijk en 
billijk en aanleiding om het eerdere besluit ten aanzien van de hoogte van de 
te verrekenen plankosten te wijzigen. 
 

Besluit 
1. Het besluit tot verrekening tussen Gooise Meren en Weesp als gevolg van de 
grenscorrectie Bloemendalerpolder van 18 juli 2018 (kenmerk 
837688/1082421) te wijzigen en de te verrekenen plankosten van Weesp aan 
Gooise Meren vast te stellen op € 110.360,- (externe kosten) en € 246.781,- 
(interne kosten), totaal € 357.141,-. 
2. De colleges van B&W van Gooise Meren en Weesp door middel van bijgaande 
brieven dit wijzigingsbesluit toe te sturen; 
3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
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Besteding budget opvangcentra wilde dieren 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ is afgesproken dat er 
ondersteuning komt voor opvangcentra voor wilde dieren. Hiervoor is een 
eenmalig bedrag van € 200.000,- beschikbaar gesteld. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met het voorstel, zoals verwoord in de bijgaande brief aan 
Provinciale Staten, tot ondersteuning van opvangcentra voor wilde dieren in 
Noord-Holland, inclusief besteding van het hiertoe beschikbaar gestelde 
budget; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over dit 
besluit. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 75 van de heer Smaling (SP) over datacenters 
in Wieringermeer 
De heer Smaling (SP) heeft vragen gesteld over datacenters in Wieringermeer. 
 

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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Bestuurlijk Overleg stikstof 9 juli 2020 
Op 9 juli 2020 vindt het Bestuurlijk Overleg stikstof met de minister van LNV 
en de provincies plaats. De portefeuillehouder natuur neemt namens de 
provincie Noord-Holland deel aan het Bestuurlijk Overleg stikstof. De leden van 
Gedeputeerde Staten bespreken de inzet van de portefeuillehouder natuur. 
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Besluit 
1. In te stemmen met de voorbereiding van het gesprek met de minister van 
LNV en het IPO op 9 juli 2020 over de in de agenda van het Bestuurlijk Overleg 
opgenomen onderwerpen; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over de onderwerpen in het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 
9 juli over te gaan; 
3. De portefeuillehouder natuur te machtigen het persbericht dat door het IPO 
na het Bestuurlijk Overleg wordt opgemaakt ter informatie aan Provinciale 
Staten te sturen met de mogelijkheid redactionele wijzigingen door te voeren. 
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Aankoop (grond/stikstof) Van Assem/Rinnegom 
Door de aankoop van grond en stikstof, wordt de depositie van stikstof met 
maximaal 2 mol/ha/jaar verminderd op een aantal hexagonen in de Schoorlse 
Duinen en zal in afwachting van nadere regelgeving deze stikstof eventueel 
voor externe saldering gebruikt kunnen worden. Daarnaast kan de provincie 
marktconform een innovatief en maatschappelijk sociaal agrarisch bedrijf 
duurzaam huisvesten in de provincie, die met haar schaapskuddes tevens 
bijdraagt aan het beheer van de NNN en uitvoering van Natura 2000-
herstelmaatregelen. 
 

Besluit 
1. Vanuit het krediet Strategische Grondaankopen diverse gronden aan te 
kopen gelegen nabij Parallelweg 3 te Burgerbrug, te weten de kadastrale 
percelen: gemeente Zijpe G552, 553, 557, 558, 999, 1249, 1250, 1551, 1552, 
1253, 1254, 1283, 1361, 1362, 1619, 1920, tezamen groot 184.730 m2, voor 
een koopprijs van totaal € 1.071.434,--; 
2. De uit de verwerving voortvloeiende kosten ten laste te brengen van het 
krediet strategische grondaankopen; 
3. ¾ van de vergunde stikstofrechten (bruto uitstoot 2260 kg) aan te kopen 
van het voormalig agrarisch bedrijf aan de Parallelweg 3 te Burgerbrug, voor 
een koopprijs van € 106.740,--; 
4. De aangekochte gronden voor 6 jaar liberaal te verpachten aan Rinnegom 
Landschapsbeheer met de mogelijkheid voor haar om de gronden na 6 jaar aan 
te kopen van de provincie; 
5. De portefeuillehouder Grond te machtigen tot het doorvoeren van eventuele 
kleine redactionele wijzigingen in de koopovereenkomst en het ondertekenen 
van de koopovereenkomst; 
6. PS te informeren met inliggende brief. 
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Aankoop Van der Pol (NNN-strategisch) 
Door de aankoop van ruim 10 ha aan gronden in de binnenduinrand van 
Castricum en Egmond, kan de N2000 worden versterkt, de gronden worden 
begrensd als NNN en op termijn ingericht. 
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Onderdeel van de aankoop betreft ook ruim 6 ha bollengrond ter hoogte van 
de Kolonel Sneepweg te Bergen, deze zal niet begrensd worden als NNN en 
gaat de provincie regulier verpachten. De provincie is voornemens deze grond 
in te zetten als ruilgrond om NNN vrij te ruilen. 
 

Besluit 
1. Diverse gronden in of nabij de binnenduinrand van Castricum en Egmond 
aan te kopen, te weten de kadastrale percelen: Castricum A 1955, 1959 en 
Egmond-Binnen E 962, 1405, 1731, 1733, 1735, 1080, 1138, 1404, tezamen 
groot 173.955 m2, voor een koopprijs van totaal € 2.718.046,80. 
2. voor de verwerving van 60.788 m2 buiten de NNN, de uit de verwerving 
voortvloeiende kosten ten laste te brengen van het krediet strategische 
grondaankopen. 
3. de portefeuillehouder Grond te machtigen tot het doorvoeren van eventuele 
kleine redactionele wijzigingen in de twee koopovereenkomsten en het 
ondertekenen van de twee koopovereenkomsten. 
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Onderhandse Verkoop provinciaal eigendom ter reconstructie van 
pachtbeëindiging in het Noord-Hollands Duinreservaat 
Door de onderhandse verkoop maakt de provincie de vrijwillige verplaatsing 
van Firma R.L. De Vries en zoon uit de N2000 en NNN mogelijk en kan het 
bedrijf buiten de N2000 en NNN haar activiteiten voortzetten. De vrijkomende 
8 ha kan hierdoor als natuur ingericht worden en onderdeel worden van het 
Noord-Hollands Duinreservaat. 
 

Besluit 
1. In afwijking van het provinciaal grondbeleid de provinciale eigendommen 
gelegen nabij de Duindoornweg te Heemskerk, kadastraal bekend gemeente 
Heemskerk, sectie E, nummers 825, 2077, 2086, 2087, 2090, 2745, tezamen 
groot 96.505 m2, niet op de vrije markt te verkopen, maar voor een, op taxatie 
en reconstructie gebaseerd, bedrag van € 1.121.555,--,  onderhands te 
verkopen aan de Firma R.L. De Vries en zoon, onder de voorwaarde dat het 
bedrijf haar pachtverhouding (met PWN) en oneigenlijk gebruik van de NNN-
begrensde gronden in het N2000-gebied het Noord-Hollands Duinreservaat 
beëindigt per 1 november 2020; 
2. De portefeuillehouder Grond te machtigen tot het doorvoeren van eventuele 
kleine redactionele wijzigingen in de koopovereenkomst en het ondertekenen 
van de koopovereenkomst; 
3. PS te informeren met inliggende brief. 
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Agenda Weerbaar Noord-Holland 
In de concept Agenda Weerbaar NH is de ambitie uit het coalitieakkoord 
Duurzaam Doorpakken! ten aanzien van de aanpak van ondermijning 
uitgewerkt. Zoals opgenomen in de strategische agenda bij het 
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coalitieakkoord, is de Agenda Weerbaar NH in concept aangeboden aan 
Provinciale Staten teneinde deze met de betreffende Statencommissie te 
bespreken. Hieruit zijn geen wijzigingen voortgevloeid. Met dit besluit stellen 
Gedeputeerde Staten de agenda definitief vast. 
 

Besluit 
1. De Agenda Weerbaar Noord-Holland definitief vast te stellen; 
2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Tweede begrotingswijziging 2020 
In de provinciale begroting wijzen provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2020 op basis 
van de huidige verwachtingen. 
 

Besluit 
1. € 10 mln. toe te voegen aan de begroting van het programma Cultuur en 
erfgoed ten behoeve van het Provinciaal noodfonds sociale infrastructuur; 
2. € 9,6 mln. van het tekort in 2020 te dekken vanuit een taakstelling in de 
begroting 2021 en dit bedrag in 2020 te onttrekken aan de Algemene reserve; 
3. De ontwerp tweede begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 
4. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de tweede 
begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 
5. De ontwerp tweede begrotingswijziging 2020 en de Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 
6. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Eerste lezing 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. Gedeputeerde Staten 
nemen bij deze eerste lezing kennis van de ambtelijke voorbereiding op de 
begroting 2021. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de concept begroting 2021. 
 

28 
 

Uitnodiging aan gemeenten tot voorstel noodfonds sociale infrastructuur 
Provinciale Staten hebben op 18 mei j.l. een motie aangenomen om een 
noodfonds in te stellen gericht op culturele en maatschappelijke organisaties 
die schade hebben als gevolg van de landelijke maatregelen ter bestrijding van 
Covid-19. Ter uitvoering van deze motie nodigen Gedeputeerde Staten de 
samenwerkende Noord-Hollandse gemeenten in Metropoolregio Amsterdam 
(MRA, minus Amsterdam) en Noord-Holland Noord (NHN) uit om, uiterlijk 1 
oktober, te komen met een voorstel voor steun aan de culturele instellingen in 
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Noord-Holland met een regionaal belang. Op basis van de door MRA en NHN 
ingediende voorstellen zullen GS vervolgens bijdragen uit het noodfonds 
verstrekken aan de betreffende gemeenten. 
 

Besluit 
1. Met bijgaande brieven de samenwerkende gemeenten in de Metropool Regio 
Amsterdam (minus Amsterdam en Flevoland) en Noord-Holland Noord, uit te 
nodigen tot het indienen van twee proposities (één per regio) voor het 
toewijzen van de middelen uit het noodfonds sociale infrastructuur; 
2. In te stemmen met bijgaande brieven en opgestelde voorwaarden; 
3. De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele wijzigingen in de 
brieven en bijbehorende bijlagen (voorwaarden en procedure) en de 
communicatie-uitingen. 
 

29 
 

Voorgenomen uitwerking moties 41 en 42 
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 twee moties (41 en 42) aangenomen 
over de huidige maatschappelijke en economische problemen vanwege de 
COVID-19 maatregelen. Het college informeert PS over de voorgenomen 
uitwerking van beide moties. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de voorgenomen 
uitwerking van moties 41 en 42. 
2. De portefeuillehouders RO en Cultuur te machtigen redactionele 
aanpassingen te doen. 
 

30 
 

Vaststelling 30 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten in 
de gemeente Hollands Kroon 
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 30 provinciale monumenten in de gemeente 
Hollands Kroon 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. 
 

31 
 

Bestedingsplan OV-Fonds 
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken is het OV-fonds aangekondigd. 
Het OV-fonds bedraagt 20 miljoen euro, waarmee de komende jaren 
geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de deur-tot-deurreis, het beter 
bereikbaar maken van woon- en werklocaties in Noord-Holland en een 
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toekomstbestendig openbaar vervoernetwerk. Het 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 Bestedingsplan OV-fonds vast te stellen; 
2. Het Bestedingsplan en de Statenvoordracht door middel van bijgaande brief 
aan PS te zenden met het verzoek deze vast te stellen; 
3. Het Programmaplan OV-Knooppunten 2019-2023 ter kennisname aan PS 
aan te bieden 
 

32 
 

Parkeeronderzoek Noord-Holland 
Het parkeeronderzoek Noord-Holland geeft inzicht in de manier waarop 
parkeerbeleid als sturingsmiddel ingezet kan worden voor een duurzame en 
toekomstbestendige verstedelijking in Noord-Holland, met daarbij in het 
bijzonder aandacht voor de OV-knooppunten. Het rapport is binnenkort te 
vinden op de website van de provincie Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het parkeeronderzoek Noord-Holland; 
2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
 

33 
 

Intentieverklaring Samenwerking rondom ontwikkelingen Noord-Hollandse 
IJsselmeerkust 
Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, gemeente Hollands Kroon, gemeente 
Medemblik, gemeente Enkhuizen, Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland willen 
samenwerken aan een integrale gebiedsontwikkeling van de Noord-Hollandse 
IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen op het gebied van natuur, 
(drink)water, economische ontwikkeling, toerisme en recreatie. Om dit te 
bewerkstelligen wordt door alle partijen de intentieverklaring ‘Samenwerking 
rondom ontwikkelingen Noord-Hollandse IJsselmeerkust’ ondertekend. 
 

Besluit 
1. Tot het aangaan van de intentieverklaring ‘Samenwerking rondom 
ontwikkelingen Noord-Hollandse IJsselmeerkust’ met Rijkswaterstaat, 
gemeente Hollands Kroon, gemeente Medemblik, gemeente Enkhuizen, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en NV PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland; 
2. De portefeuillehouder RO te machtigen tot het maken van redactionele 
wijzigingen in de intentieverklaring en om deze verklaring namens GS te 
ondertekenen; 
3. PS actief te informeren via bijgevoegde brief. 
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34 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 76 van mevrouw Sanderse (CDA) over 
informatieverzoek buiten stedelijke woningbouwlocaties 
Mevrouw Sanderse (CDA) heeft vragen gesteld over Informatieverzoek 
buitenstedelijke woningbouwlocaties. 
 

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. 
 

35 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 79 van de heer Cardol (GroenLinks) over 
overhalen voor gemotoriseerde sloepen in NNN-gebied bij Langedijk 
De heer Cardol (GroenLinks) heeft vragen gesteld over overhalen voor 
gemotoriseerde sloepen in NNN-gebied bij Langedijk. 
 

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. 
 

 

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  25, 26, 27  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  21, 22, 23, 24   
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  12, 13, 14, 15, 16  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  31, 32, 33, 34, 35 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
 
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.  

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
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• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 
beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 
 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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Onderwerp Besluit 

1. 
Aandeelhoudersvergadering 
PWN d.d. 10 juni 2020 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 10 juni 2020: 
a. vaststelling van de jaarrekening 2019; 
b. het dividendvoorstel; 
c. de uitwerking van diverse voorgestelde strategische 
vraagstukken; 
d. de voordracht van de benoeming van de nieuwe president-
commissaris en deze te benoemen per 1 juli 2020 
en het besluit over de decharge van de directeur en de leden van 
de raad van commissarissen tot nader orde aan te houden. 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 11 juni 2020. 
3. De portefeuillehouder Water te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

2. 
Aandeelhoudersvergadering 
Recreatie Noord-Holland 
N.V. d.d. 4 juni 2020 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal Recreatie Noord-Holland N.V. 
(RNH) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de 
agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 4 juni 2020: 
a. vaststelling van de jaarrekening 2019; 
b. verlenen van decharge aan de directeur voor het gevoerde 
beleid in 2019; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2019. 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 5 juni 2020; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen, met 
recht van substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens 
de aandeelhoudersvergadering. 
 

3. 
Aandeelhoudersvergade-
ring Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. 
d.d. 5 juni 2020 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 5 juni 2020: 
a. vaststelling van de jaarrekening 2019; 
b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid 
in 2019; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2019. 
2. Als opdrachtgever van ONHN in te stemmen met een indexatie 
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van 2,6 % van de bedragen genoemd in de met ONHN gesloten 
Dienstverleningsovereenkomst; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 6 juni 2020; 
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

4.  
N.V. Afvalzorg Holding 
aandeelhoudersvergadering 
28 mei 2020 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding 
(Afvalzorg) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in 
de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 28 mei 2020 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2019; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
gevoerde beleid in 2019; 
c. decharge te verlenen aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2019; 
d. het vaststellen van de voorgestelde winstbestemming 2019; 
e. het herbenoemen van de heer T.G. Tiessen als lid van de raad 
van commissarissen voor een tweede en laatste termijn; 
f. het vaststellen van het rooster van aftreden van de raad van 
commissarissen. 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 29 mei 2020. 
3. De portefeuillehouder Energie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

5.  
RON aandeelhoudersbesluit 
vaststelling jaarrekening 
2019 
 

 
Besluit 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. 
(RON) inzake: 
a. de vaststelling van de jaarrekening 2019; 
b. instemming met het directievoorstel zoals opgenomen in de 
jaarrekening om het resultaat toe te voegen aan de overige 
reserves; en 
c. dechargeverlening aan de directeur voor het gevoerde beleid in 
2019. 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen zodra alle aandeelhouders 
het onder 1. genoemde aandeelhoudersbesluit hebben 
ondertekend. 
 

6. 
Wijzigen van de statuten en 
benoeming van bestuurders 

 
Besluit 
1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van de 
Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, zoals opgenomen in de 
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en leden Raad van Toezicht 
van de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor 

concept-akte van statutenwijziging d.d. 2 maart 2020; 
2. In te stemmen met het gezamenlijke besluit van de Minister van 
Medische Zorg en Sport en het College van gedeputeerde staten In 
van de provincie Noord-Holland, kenmerk 1656769-202761-GMT, 
voor de benoemingen van de heer dr. G. Zalm, de heer ir. B.C. 
Fortuyn, mevrouw mr. L.L. Pool, de heer mr. P.G. Winters, de heer 
prof. dr. ir. A.H.M. Verkooijen en mevrouw drs. M.M.G. Pubben tot 
leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Voorbereiding 
Pallas-reactor per 23 maart 2020; 
3. Schriftelijk goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen 
benoemingen door de Raad van Toezicht van de heer B. Leeftink, 
de heer N. van Ginkel, de heer H. Cuijpers en de heer M. Smit tot 
bestuurders van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; 
4. De Raad van Toezicht van de Stichting Voorbereiding Pallas-
reactor te informeren met inliggende brief; 
5. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 1 april 2020. De 
financiële belangen van de provincie, alsmede het belang, dat de 
geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van 
de informatie, dienen voor deze korte periode te prevaleren boven 
het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie. 
 

7. 
Vergunningverlening 
woningbouwprojecten na 
publicatie Ministeriële 
Regeling en openstelling 
Stikstofregistratiesysteem 
 

 
Besluit 
1. In te stemmen met het als provincies starten met het in 
behandeling nemen van en beschikken op vergunningaanvragen 
voor woningbouwprojecten op basis van de Ministeriële Regeling 
(MR) en met gebruik van het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) na 
inwerkingtreding van de regeling door de publicatie hiervan door 
de Minister, onder de randvoorwaarde dat de Minister zorgt voor 
een ecologisch passende beoordeling inclusief bestuurlijke 
afspraken over de oplossing voor de 3 gebieden waar significante 
negatieve effecten niet zijn uit te sluiten voordat de provincies 
daadwerkelijk (ontwerp)beschikkingen zullen afgeven; 
2. Mandaat te geven aan de Bestuurlijke Commissie Stikstof om te 
bewaken en te beoordelen of de minister tijdig aan de onder 
besluit 1 genoemde uitsluitende randvoorwaarde zal voldoen (c.q. 
heeft voldaan), hiervoor de noodzakelijke acties te ondernemen en 
de colleges van GS hiervan op de hoogte te houden; 
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f en sub 
g, van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te 
leggen op het besluit onder 1. en 2. tot het moment waarop de 
Minister over de inwerkingtreding van de Ministeriële Regeling 
gepubliceerd heeft; 
4. PS hierover te informeren door middel van brief, nadat de 
geheimhouding op dit besluit is komen te vervallen. 
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8. 
PDENH 
aandeelhoudersbesluit 
Aecorsis B.V. 

 
Besluit 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij: 
a. als algemene vergadering besloten wordt: 
tot het verlenen van hernieuwde goedkeuring aan het 
voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het 
verstrekken van een vervolgfinanciering in tranches aan Aecorsis 
B.V. ter grootte van maximaal het in het aandeelhoudersbesluit 
genoemde bedrag; en 
b. als aandeelhouder besloten wordt: 
tot storting van agio in tranches ter grootte van het in het 
aandeelhoudersbesluit maximale genoemde bedrag op de door de 
Provincie gehouden aandelen in PDENH, onder de verplichting van 
PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter beschikking te 
stellen aan Aecorsis B.V. 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal in 
tranches te verstrekken voor de voorgenomen vervolgfinanciering 
te verstrekken in de vorm een agiostorting conform artikel 4.14 
jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens inhoudende een 
aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het bestuur van 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen de dag na ondertekening van 
het aandeelhoudersbesluit. 
 

 

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  2, 3, 5, 6  
M. van den Heuvel         tel. (06) 1860 9412  7  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  8  
I. de Roo                       tel. (06) 2223 4882  4  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  1 
 
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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