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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 11 mei 2021 
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Vergadering Bestuursplatform NZKG d.d. 12 mei 2021 
Het Bestuursplatform NZKG vergadert op 12 mei. De 
portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze vergadering 
voorzitten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 12 mei 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Bestuursplatform NZKG. 
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Vergadering Stichtingsbestuur NZKG d.d. 12 mei 2021 
Het Stichtingsbestuur NZKG vergadert op 12 mei. De 
portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze vergadering 
voorzitten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Stichtingsbestuur Noordzeekanaalgebied op 12 mei 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Stichtingsbestuur NZKG. 
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Brief aan PS over interbestuurlijk toezicht op archeologie 
Met deze brief informeert het college provinciale staten over de manier waarop 
de provincie toezicht houdt op de Noord-Hollandse gemeenten voor wat 
betreft archeologie en monumenten. 
 

Besluit 
Provinciale staten te informeren over het toezicht op archeologie door de 
Provincie Noord-Holland. 
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Voortgang Noord-Hollandse Waarderingskaart voor Stolpboerderijen 
GS nemen kennis van de voortgang van de Noord-Hollandse Waarderingskaart 
voor Stolpboerderijen en brengen PS daarvan op de hoogte. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de voortgang van de Noord-Hollandse 
Waarderingskaart voor Stolpboerderijen; 
2. Provinciale Staten over deze voortgang te informeren door middel van 
bijgaande brief. 
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Waddenfonds: begroting 2022 en jaarstukken 2020 
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
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 ontwerpbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke 
regeling Waddenfonds; 
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, op basis van bijgaande Statenvoordracht te verzoeken de 
ontwerpbegroting 2022 van het Waddenfonds te bespreken en eventuele 
zienswijzen kenbaar te maken; 
3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijzen op de ontwerpbegroting 
2022 van het Waddenfonds in te dienen; 
4. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarstukken 2020 van het Waddenfonds; 
5. Bijgaande brief over de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerpjaarstukken 
2020 van het Waddenfonds te versturen aan Provinciale Staten. 
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Waddenfonds: uitvoeringskader 2021-2027 
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
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 het concept-uitvoeringskader 2021-2027 van de 
gemeenschappelijke regeling Waddenfonds; 
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, op basis van bijgaande Statenvoordracht te verzoeken het concept-
Uitvoeringskader van het Waddenfonds te bespreken en vast te stellen; 
3. Kennis te nemen van de evaluatie van het Waddenfonds; 
4. Bijgaande brief over het concept-Uitvoeringskader 2021-2027 en de 
evaluatie van het Waddenfonds te versturen aan Provinciale Staten 
 

7 
 

Tussentijdse evaluatie Investeringskader Waddengebied 
Het Investeringskader Waddengebied is van de drie Waddenprovincies (Fryslân, 
Groningen en Noord-Holland). Voor dit investeringskader is een tussentijdse 
evaluatie uitgevoerd. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het rapport ‘Tussentijdse evaluatie Investeringskader 
Waddengebied’; 
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2. Bijgaande brief over de tussentijdse evaluatie van het Investeringskader 
Waddengebied te versturen aan Provinciale Staten. 
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Tijdelijke huisvesting buitenlandse werknemers Rijksstraatweg 23 
Hippolytushoef in BPL 
De gemeente Hollands Kroon doet het verzoek om tijdelijke huisvesting van 
buitenlandse werknemers op het perceel Rijksstraatweg 23 Hippolytushoef 
mogelijk te maken. Realisatie is op grond van de Omgevingsverordening 
NH2020 niet mogelijk, omdat het perceel is gelegen in Bijzonder Provinciaal 
Landschap. De gemeente ziet realisatie van de tijdelijke huisvesting als een 
win-win situatie door de op het perceel aanwezige leegstaande stallen te 
slopen, dan tijdelijke huisvesting voor buitenlandse werknemers te realiseren 
voor een periode van 15 jaar en daarna alle bebouwing weg te halen en het 
perceel als weiland terug te geven aan het landschap. 
 

Besluit 
1. De commissie Ruimte, Wonen en Klimaat met bijgaande brief het verzoek 
van de gemeente Hollands Kroon voor te leggen om tijdelijke huisvesting van 
buitenlandse werknemers op het perceel Rijksstraatweg 23 Hippolytushoef 
gelegen in Bijzonder Provinciaal Landschap mogelijk te maken; 
2. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen om de gemeente 
Hollands Kroon te informeren over de uitkomst van de commissiebehandeling. 
 

9 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 36 van mevrouw Van Andel (CDA) en de heer 
Klein (ChristenUnie) over Woningbouwproject in  Stompetoren, gemeente 
Alkmaar 
Mevrouw Van Andel (CDA) en de heer Klein (ChristenUnie) hebben vragen 
gesteld over Woningbouwproject in Stompetoren, gemeente Alkmaar. 
 

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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Antwoorden n.a.v. de discussienotitie van de PvdA Noord-Holland over 
verdozing 
Aanleiding voor deze notitie is de discussienotitie van de PvdA over verdozing, 
zoals besproken in de commissie Ruimte Wonen en Klimaat (RWK) van 8 
februari 2021. De PvdA pleit hierin voor een ‘Provinciaal kader verdozing’. GS 
gaat akkoord met de beantwoording en heeft kennis genomen van de 
verschillende trajecten die lopen over dit onderwerp. 
 

Besluit 
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Middels bijgaande brief aan PS te reageren op de Discussienotitie ‘Verdozing’ 
t.b.v. Commissie NLG van de Partij van de Arbeid en de vragen uit die notitie te 
beantwoorden. 
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Woonakkoord Amstelland-Meerlanden 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in 
woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. Het 
woonakkoord voor regio Amstelland-Meerlanden bevat afspraken met de 6 
gemeenten over het realiseren van meer toekomstbestendige en betaalbare 
woningen op goed bereikbare locaties. 
 

Besluit 
1. Het woonakkoord regio Amstelland-Meerlanden 2021 - 2025 aan te gaan 
met de colleges van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Amstelland-Meerlanden te zenden; 
3. PS hierover te informeren door middel van brief. 
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Woonakkoord Gooi en Vechtstreek 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in 
woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. Het 
woonakkoord voor de regio Gooi en Vechtstreek bevat afspraken met de zeven 
gemeenten en de acht regionaal actieve woningcorporaties. De afspraken en 
acties gaan over het realiseren van meer toekomstbestendige en betaalbare 
woningen op goed bereikbare locaties, en ook over het verduurzamen van de 
woningvoorraad en rekening houden met het veranderende klimaat. 
 

Besluit 
1. Het woonakkoord regio Gooi en Vechtstreek 2021 – 2025 ‘Samen bouwen 
aan een vitale en toegankelijke regio’ aan te gaan met de colleges van 
burgemeester en wethouders van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, 
Laren, Weesp en Wijdemeren en de woningcorporaties De Alliantie, Dudok 
Wonen, Stichting woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Woningstichting 
Naarden, Woonzorg Nederland, Habion, Woningstichting Vecht en Omstreken 
en Ymere; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Gooi en Vechtstreek te zenden; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Afnemen iDienst 'Verkeersmanagement as a Service' door en voor provincie 
Noord-Holland 
Provincie Noord-Holland gaat over op een andere uitvoeringsvorm voor 
Verkeersmanagement namelijk ‘Verkeersmanagement as a Service’. Het verkeer 
op de provinciale wegen wordt in goede banen geleid door o.a. 
verkeerscamera’s, informatielussen in het wegdek, verkeerslichten en 



 

5 
 

elektronische informatieborden. Dit zijn geautomatiseerde systemen, die zich 
steeds verder ontwikkelen. Door dit verkeersmanagement voortaan als een 
dienst af te nemen en de dienstenaanbieder aan te sturen op de beleidsdoelen 
van de provincie, kan de provincie adequaat blijven reageren op bijzondere 
lokale omstandigheden, veroorzaakt door het weer, ongevallen of 
evenementen, zonder dat zij de benodigde techniek zelf in eigendom hoeft te 
hebben en hoeft te beheren en te vervangen (‘van bezit naar gebruik’). GS 
vragen PS op dit voornemen te reageren. 
 

Besluit 
1. De iDienst VMaaS (‘Verkeersmanagement as a Service’) af te nemen, binnen 
de landelijke raamovereenkomst iDiensten, opgesteld door negen overheden 
i.s.m. het ministerie van IenW en conform landelijke CROW standaarden; 
2. Heldere (bestuurlijke) prestatie-indicatoren (KPI’s) op te stellen om grip te 
houden op de uitvoering van de iDienst VMaaS; 
3. Provinciale Staten te informeren door het zenden van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 41 van mevrouw Van Geffen (VVD) over 
Beverwijkerstraatweg in Castricum 
Mevrouw van Geffen (VVD) heeft vragen gesteld over de gelijkvloerse 
spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg in Castricum. 
 

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. 40 van de heer Hoogervorst (SP) over 
bereikbaarheid bedrijvenpark WFO Zwaagdijk-Oost 
De heer Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over de bereikbaarheid van het 
bedrijvenpark WFO in Zwaagdijk-Oost. 
 

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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BRS zienswijze ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit i.v.m. viaduct 
Luchthaven Schiphol werkt aan de verdubbeling van rijbaan Quebec en het 
viaduct over de A4. Om de verdubbeling mogelijk te maken is een aanpassing 
van de begrenzing van het luchthavengebied in het Luchthavenindelingbesluit 
Schiphol (LIB) nodig. Het kabinet heeft met het oog hierop met ingang van 1 
april 2021 tot en met 28 april 2021 een ontwerpwijziging van het LIB ter 
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inzage gelegd. De Bestuurlijke Regie Schiphol heeft een gezamenlijke 
zienswijze opgesteld. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol op de 
“ontwerpwijziging Luchthavenindelingbesluit Schiphol vanwege technische 
wijzigingen” van het kabinet; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
 

17 
 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Opwaardering (Nieuwe) 
Bennebroekerweg 
De Nieuwe Bennebroekerweg wordt opgewaardeerd om de nieuwe woonwijken 
in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten. De concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Bennebroekerweg (NRD) is bedoeld om de 
omgeving te informeren over het voorgenomen project en ‘een ieder’ de 
mogelijkheid te geven een reactie in te dienen over wat in de 
milieueffectrapportage moet worden onderzocht. Reacties kunnen gaan over 
de mogelijke oplossingsrichtingen (alternatieven en varianten, de reikwijdte) en 
op welke manier het onderzoek moet plaatsvinden (de effecten die worden 
onderzocht en hoe het onderzoek zal plaatsvinden, het detailniveau). 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe 
Bennebroekerweg; 
2. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau te publiceren en ter inzage te 
leggen, mede namens de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio 
Amsterdam, e.e.a. conform de samenwerkingsovereenkomst voor de 
gecombineerde Verkenning en Planstudie voor de Nieuwe Bennebroekerweg, 
zoals ondertekend op 12 maart 2021; 
3. De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Bennebroekerweg 
namens de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam ter 
advisering aan te bieden aan het waterschap Rijnland en de gemeente 
Hillegom; 
4. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau Nieuwe Bennebroekerweg en de tervisielegging 
hiervan. 
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Uitweg circuit Zandvoort 
Burgemeester en wethouders van Zandvoort hebben op 28 februari 2020 een 
vergunning verleend aan Circuit Park Zandvoort voor het veranderen van een 
uitweg van het circuit op de provinciale weg N200/Boulevard Barnaart te 
Zandvoort. Met de vergunning mag de uitweg ook intensiever worden gebruikt. 
Gedeputeerde staten vinden de vergunde situatie niet veilig. Hierover hebben 
zij als wegbeheerder eerder ook een advies uitgebracht aan burgemeester en 



 

7 
 

wethouders. Dit advies is wat verkeersveiligheid betreft op wezenlijke punten 
niet opgevolgd. Daarom hebben GS op 8 april 2020 bij de bestuursrechter 
beroep tegen de vergunning ingesteld. Daarna hebben GS en burgemeester en 
wethouders geprobeerd tot overeenstemming te komen. Dat is niet gelukt. 
Daarom besluiten GS nu om de procedure bij de rechter te hervatten. 
 

Besluit 
1. De beroepsprocedure bij de bestuursrechter te hervatten tegen de 
omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders van Zandvoort voor 
het intensiveren van het gebruik van een uitweg van het circuit Zandvoort op 
de provinciale weg N200/Boulevard Barnaart; 
2. Burgemeester en wethouders van Zandvoort van dit besluit op de hoogte te 
stellen met bijgaande brief; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Onderzoek opdrachtgeverschap omgevingsdiensten 
De provincie gaat een verkennend onderzoek doen naar hoe zij de inrichting 
van de relatie met haar omgevingsdiensten kan verbeteren. In het onderzoek 
gaat Noord-Holland na hoe andere provincies hun relatie met de OD’s hebben 
geregeld. Deze verkenning dient voor de provincie Noord-Holland best 
practices en/of leerpunten op te leveren. Dit onderzoek is opgenomen in het 
Auditjaarplan 2020-2021 dat GS op 10 maart 2020 vaststelden, 
 

Besluit 
1. Het onderzoeksplan "Opdrachtgeverschap Omgevingsdiensten, een 
verkenning" vast te stellen; 
2. PS over dit onderzoek te informeren. 
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Intentieverklaring bouwlogistiek Zaanstad 
In Zaanstad Noord worden 5.000 woningen gebouwd. De bouwlogistiek 
daarvoor veroorzaakt uitstoot, overlast en verkeersonveiligheid en neemt 
ruimte in beslag. Daarom hebben meerdere partijen het initiatief genomen de 
bouwlogistiek in het gebied duurzamer te organiseren, onder andere via een 
logistieke hub. Hiermee moet het bouwverkeer efficiënter worden en voor een 
groot deel met schone voertuigen. De provincie heeft de intentieverklaring 
bouwlogistiek medeondertekend en neemt deel aan de verkenning naar 
maatregelen om de bouwlogistiek in Zaanstad Noord efficiënter en schoner te 
maken. 
 

Besluit 
1. De Intentieverklaring bouwlogistiek Zaanstad Noord aan te gaan met onder 
meer gemeente Zaanstad, bedrijvenvereniging Noorderveld-Molletjesveer, 
Rijkswaterstaat en Vervoerregio Amsterdam; 
2. De portefeuillehouder Bereikbaarheid & Mobiliteit te machtigen de 
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intentieverklaring namens de Provincie Noord-Holland te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over bovenstaande 
besluiten. 
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Uitkomsten inventarisatie ZZS uitvraag 
GS informeren Provinciale Staten over de uitkomsten van de uitvraag naar zeer 
zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven waarvoor GS bevoegd gezag zijn. De 
brief bespreekt de belangrijkste uitkomsten van de inventarisatie naar ZZS-
emissies. De brief laat de uitkomsten zien die t/m 4 mei 2021 beschikbaar 
zijn. De uitvraag bij de afvalbedrijven en Tata Steel loopt langer door en zal op 
een later tijdstip gerapporteerd worden. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over de uitkomsten van 
de uitvraag naar zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bij bedrijven waarvoor 
Gedeputeerde Staten (GS) bevoegd gezag zijn.. 
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Besluitvorming onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond 
In de visie ‘onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond’ staat dat de 
luchtkwaliteit in de IJmond in 2030 moet voldoen aan de WHO-advieswaarden 
voor stikstofdioxide en fijnstof. Daarmee wordt de IJmond een gezondere 
leefomgeving. Met het vaststellen van de visie zetten de provincie Noord-
Holland en de IJmondgemeenten extra kracht bij hun samenwerking om dit te 
bereiken. De gezonde leefomgeving staat in de IJmond onder druk omdat in 
die regio werken, wonen, recreëren, zware industrie, weg-, rail- en 
vliegverkeer en scheepvaart voorkomen. Deze activiteiten hebben allemaal 
invloed op de leefomgeving. Daarnaast laat het briefrapport ‘Tussentijdse 
resultaten gezondheidsonderzoek IJmond’ nogmaals zien dat overheden 
moeten samenwerken om de leefomgeving in de IJmond gezonder te maken. 
Het visiedocument is gemaakt in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Industrie 
en Gezondheid IJmond. 
 

Besluit 
1. De visie ‘onze visie op een gezondere leefomgeving IJmond’ vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van het Programma Luchtkwaliteit en Gezondheid IJmond; 
3. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Beschikbaarheidsvergoeding 2021 en transitieplan ov-concessies Noord-
Holland 
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector 
worden verlengd tot en met 31 december 2021. Provincie Noord-Holland en 
Transdev (Connexxion) hebben een transitieplan voor de Noord-Hollandse ov-
concessies opgesteld om de gevolgen van de coronacrisis vanaf 2022 
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langdurig op te vangen en met ambities om het openbaar vervoer verder te 
ontwikkelen. Het transitieplan wordt komende maanden verder uitgewerkt. 
 

Besluit 
1. De exploitatiebijdrage aan de concessiehouders van de Noord-Hollandse 
ov-concessies in de tweede helft van 2021 vast te stellen op het niveau van de 
vervoerplannen 2020, zoals oorspronkelijk vastgesteld voorafgaand aan de 
uitbraak van het coronavirus (incl. index-toepassing); 
2. De OV-concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030 en bijbehorende 
subsidiebeschikking te wijzigen om daarmee een passende grondslag te 
creëren om de Beschikbaarheidsvergoeding 2021 van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat uit te kunnen keren aan de concessiehouder; 
3. De sectormanager Mobiliteit te mandateren om ter uitvoering van het besluit 
onder 2 het concessiebesluit en de subsidiebeschikking te wijzigen; 
4. In te stemmen met het transitieplan Openbaar Vervoer dat samen met de 
concessiehouders is opgesteld voor de ov-concessies van Noord-Holland; 
5. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
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Statenvoordracht RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Regionale Energie Strategieën 
1.0 van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid en leggen deze met 
positief advies voor aan Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN en de RES 1.0 NHZ; 
2. Bijgaande Statenvoordracht ter besluitvorming aan te bieden aan Provinciale 
Staten waarbij wordt voorgesteld om: 
- de RES 1.0 NHN en de RES 1.0 NHZ vast te stellen; 
- de volgende moties als afgedaan te beschouwen: 121-2020 
(vogeltrekroutes); 125-2020 (biodiversiteit); 128-2020 (aanpassen SDE++); 
131-2020 (effecten in beeld); 134-2020 (advies cie MER); 136-2020 
(gedragscode BPL) en 138-2020 (arbeidsmarktbeleid); 
3. De portefeuillehouder Klimaat en Energie en wethouder Thijs Kroese (als 
technisch voorzitter van de Stuurgroep RES NHZ namens de energieregio 
Noord-Holland Zuid) te machtigen om de RES 1.0 van de respectievelijke 
energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid, na 
besluitvorming door Provinciale Staten, aan te bieden aan het Nationaal 
Programma RES; 
4. Vanuit het bovenlokale belang van de energietransitie de stuurgroepen RES 
NHN en RES NHZ de opdracht te geven om een uitvoeringsprogramma op te 
stellen, met daarin: 
- regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot: 
o de uitwerking van de zoekgebieden voor zon en wind; 
o de uitwerking van de Regionale Structuur Warmte; 
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- afspraken, kaders en aanpak voor het proces naar de RES 2.0; 
- afspraken m.b.t. data en monitoring; 
- afspraken over inzet en verdeling van capaciteit en uitvoeringsbudget; 
5. Samen met de gemeenten van de deelregio’s West-Friesland en Kop van 
Noord-Holland bij het Rijk aan te dringen op het mogelijk maken van het plan 
Duurzaam Leefbaar voor de Wieringerhoek. 
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Gestructureerd overleg Actieprogramma Klimaat 
Door de gedeputeerde Klimaat en Energie is aan de Statencommissie RWK 
toegezegd dat in de volle breedte van het Actieprogramma Klimaat nog 
gekeken zal worden of er voor alle relevante onderwerpen een overlegverband 
bestaat. De inschatting is dat op dit moment het starten van een nieuw 
overlegverband geen toegevoegde waarde heeft. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het bijgevoegd overzicht van het gestructureerd 
overleg in het kader van het Actieprogramma Klimaat; 
2. In te stemmen met het informeren van PS over dit Actieprogramma met 
inliggende brief. 
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Voortgangsrapportage alternatieve duurzame energietechnieken 
De provincie heeft een Voortgangsrapportage duurzame energietechnieken 
opgesteld en naar PS gestuurd. PS hadden hierom gevraagd. 
 

Besluit 
1. De Voortgangsrapportage andere duurzame energietechnieken vast te 
stellen en deze naar PS te verzenden; 
2. Volgende versies van de Voortgangsrapportage mee te nemen in de 
voortgangsrapportage van het Actieprogramma Klimaat (driejaarlijks); 
3. PS te verzoeken motie 137-2020 als afgedaan te beschouwen. 
 

27 
 

Agenda en bijbehorende stukken Bestuursplatform Energietransitie 
Noordzeekanaalgebied 
Het Bestuursplatform Energietransitie vergadert op 12 mei a.s. over de stand 
van zaken en voortgang Cluster Energiestrategieën Noordzeekanaalgebied in 
het kader van het Klimaatakkoord-Industrie. Het Cluster Energiestrategieën 
Noordzeekanaalgebied moet input geven aan het Meerjarenprogramma 
Industrie Energie en Klimaat (MIEK) van het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat waar later dit jaar over besloten wordt welke projecten van 
nationaal belang hier onderdeel van gaan uitmaken. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied op 12 mei 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
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de agenda van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen. 
 

28 
 

Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 
Als uitvoering van het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" heeft het 
college van GS de 'Geactualiseerde datastrategie 2021 - 2023' vastgesteld. 
Deze benoemt drie speerpunten: (1) een verdergaande inzet op data en 
datatechnologie, met een accent op kunstmatige intelligentie, (2) open data en 
(3) ethiek. Elk van deze punten mondt uit in een aantal concrete acties. Het 
college zal jaarlijks rapporteren over de uitvoering van deze acties. Vanwege 
de snelheid van de ontwikkelingen op het terrein van data heeft deze strategie 
een looptijd van twee jaar. 
 

Besluit 
1. De Geactualiseerde datastrategie 2021-2023 in concept vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht van de Geactualiseerde datastrategie 2021-2023 vast 
te stellen en met bijgaande aanbiedingsbrief toe te sturen aan Provinciale 
Staten. 
 

29 
 

Informatie agenda werkambassadeur 
Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de voortgang van de 
werkzaamheden en de agenda van de Werkambassadeur voor de periode mei 
2021 – mei 2022. De werkambassadeur besteedt met name aandacht aan het 
versterken en inzetten van de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen 
tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, 
behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, 
techniekpromotie en inclusiviteit. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de voortgang en de agenda van de provinciale 
Werkambassadeur; 
2. PS hierover per brief te informeren. 
 

30 
 

De Kop Werkt! vaststellen Jaarrapportage 2020 
De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van 
Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de 
uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het 
programma wordt gerapporteerd. 
 

Besluit 
1. De Jaarrapportage 2020 van het programma ‘De Kop Werkt!’ vast te stellen; 
2. De Jaarrapportage 2020 ter kennisname aan Provinciale Staten aan te 
bieden; 
3. Provinciale Staten te informeren doormiddel van bijgaande brief. 
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31 
 

Vaststelling Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie 
GS hebben in overleg met PS een Agenda bestuurlijke vernieuwing en 
participatie opgesteld. De agenda is gebaseerd op het coalitieakkoord en 
bestaat uit drie onderdelen: visie, doelstellingen en activiteiten. De concept 
agenda is op 8 december 2020 door GS vastgesteld en vervolgens op 18 
januari jl. in de commissie EFB besproken. De commissiebehandeling heeft niet 
tot aanpassingen geleid en de agenda is ongewijzigd door GS vastgesteld. 
Daarnaast informeren GS de Staten ook over de uitvoering van motie 177 over 
maatwerkdemocratie. Maatwerkdemocratie is als activiteit in de Agenda 
bestuurlijke vernieuwing en participatie opgenomen. GS verzoeken PS om de 
motie als afgedaan te beschouwen. 
 

Besluit 
1. De Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie vast te stellen; 
2. Bijgaande brief aan Provinciale Staten te verzenden, met verzoek motie 177 
over maatwerkdemocratie als afgedaan te beschouwen. 
 

32 
 

Visie Recreatie en Toerisme 2030 
De provincie Noord-Holland heeft een integrale visie op recreatie en toerisme 
opgesteld voor de periode tot 2030. De visie beschrijft het belang van recreatie 
en toerisme voor Noord-Holland en de ambitie en opgaven op dit terrein. 
Tevens schetst de visie de strategie van bestemmingsmanagement en 
bestemmingsontwikkeling (incl. de voorwaarden) om tot uitvoering van deze 
ambitie en opgaven te komen. 
 

Besluit 
De voordracht tot vaststelling van de Visie Recreatie en Toerisme Noord-
Holland 2030 vast te stellen en door middel van bijgaande brief aan Provinciale 
Staten voor te leggen; 
 

33 
 

Stand van zaken snel internet 
Het college heeft een notitie laten opstellen over de stand van zaken over snel 
internet in Noord-Holland. De notitie is benut voor de technische briefing van 
Provinciale Staten op 10 mei 2021 en wordt nu in zijn geheel naar Provinciale 
Staten gestuurd. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de notitie Stand van zaken snel internet Noord-
Holland; 
2. Het rapport aan Provinciale Staten te sturen. 
 

34 
 

Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen 
De provincie Noord-Holland is een deelnemer van de recreatieschappen 
Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland, 
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Groengebied Amstelland en Plassenschap Loosdrecht e.o. 
Conform de gemeenschappelijke regelingen van deze recreatieschappen 
worden de financiële stukken jaarlijks aan raden en Staten voor zienswijzen 
voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen eind juni a.s. een 
oordeel vormen over deze stukken. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij PS voor te 
stellen: 
a) In te stemmen met de concept jaarrekeningen 2020, begrotingswijzigingen 
2021en de begrotingen 2022 van: 
- Recreatieschap Spaarnwoude, 
- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, 
- Recreatieschap Twiske-Waterland, 
- Recreatieschap Groengebied Amstelland, 
- Plassenschap Loosdrecht e.o. 
b) Geen zienswijzen in te dienen op de bovengenoemde financiële stukken van 
recreatieschappen; 
c) Uw reactie op de financiële stukken van recreatieschappen toe te sturen aan 
het dagelijks bestuur van de onder 1a) genoemde recreatieschappen. 
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om de genoemde recreatieschappen te 
informeren, nadat PS hierover hebben besloten. 
 

35 
 

Opheffen ISOB raad (wettelijke taak) 
De Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur verplicht scholen tot een 
functiescheiding van bestuur en intern toezicht. Extern toezicht wordt in deze 
wet bij gemeenten neergelegd. In Midden- en Noord-Kennemerland is er een 
stichting die als doel heeft: het in stand houden van het openbaar primair 
onderwijs in de gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest, Graft-De Rijp 
en Schermer. Graft- De Rijp en Schermer vallen per 1 januari 2015 binnen 
Alkmaar. Voor het extern toezicht is er een raad ingesteld, de ISOB-raad. Deze 
constructie past echter niet meer bij de governance-structuur. GS stemmen 
daarom in met het opheffen van de regeling Gemeenschappelijk Orgaan 
Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs. De betrokken 
gemeenteraden hebben al ingestemd met het opheffen van de regeling. 
 

Besluit 
De regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar 
Basisonderwijs (ISOB) op te heffen op verzoek van de ISOB-raad, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 18, tweede en derde lid alsmede artikel 
20 van de regeling. 
 

36 Startnotitie Westeinderscheg 
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 De provincie wil gezamenlijk met haar partners de Westeinderscheg 
ontwikkelen als groen- blauwe scheg van de Metropoolregio Amsterdam zodat 
de leefbaarheid in de alsmaar drukker wordende Metropool-regio wordt 
versterkt. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de startnotitie Westeinderscheg en te concluderen dat 
het gewenst is dat de provincie Noord-Holland de regie voert over de 
gebiedsontwikkeling Westeinderscheg, welke wordt vormgegeven in nauwe 
samenwerking met onder andere gemeenten, waterschappen, 
maatschappelijke organisaties en in samenhang met onze diverse 
beleidsvisies. 
2. Hiertoe een gebiedsconvenant-Westeinderscheg voor te bereiden, in 
samenspraak met alle betrokken partners. 
3. De portefeuillehouder Landschap aan te wijzen als bestuurlijk 
verantwoordelijke voor de gebiedsontwikkeling Westeinderscheg. 
4. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief en haar aan te bieden 
een benen-op-tafeloverleg over de Westeinderscheg te houden. 
 

37 
 

Verkoop Polderweg 2 te Hippolytushoef 
Het object aan de Polderweg 2 te Hippolytushoef is niet meer nodig voor 
realisatie van provinciale doelen. Het is in 2004 aangekocht ten behoeve van 
het gebiedsontwikkelingsplan Wieringerrandmeer. In 2010 hebben GS besloten 
af te zien van dit plan. 
Begin 2021 is het object in de openbare verkoop gebracht. Er is nu 
overeenstemming bereikt met potentiële kopers. 
 

Besluit 
Tot verkoop van het voormalig agrarisch erf en een aanliggend perceel 
cultuurgrond aan de Polderweg 2 te Hippolytushoef, kadastraal bekend 
gemeente Wieringen, sectie H, nummer 452, met een voorlopige oppervlakte 
van 14.963 m2 voor een totale koopsom van € 383.500,- k.k. 
 

38 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 39 van de heer Smaling (SP) over de 
investeringen van de provincie Noord-Holland om de stikstofuitstoot van de 
agrarische sector terug te dringen 
Het Statenlid E.M.A. Smaling (SP) stelt vragen over de investeringen van de 
provincie Noord-Holland om de stikstofuitstoot van de agrarische sector terug 
te dringen. 
 

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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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  4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  36, 37, 38  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  24, 25, 26, 27, 28  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  1, 2, 3  
 
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/

