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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 12 oktober 2021 
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Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) inventarisatie Tata Steel 
Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een 
inventarisatie naar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uitgevoerd van Tata steel. 
Het doel van de inventarisatie bestaat uit twee delen. Ten eerste, om een zo 
volledig mogelijk beeld en actueel inzicht te krijgen van het gebruik en de 
uitstoot van ZZS naar lucht en water. Ten tweede om de vergunningen op basis 
van de actuele (emissie)gegevens indien noodzakelijk aan te passen. Op basis 
van deze inventarisatie blijkt dat er geen overschrijdingen zijn aangetoond in 
het maximaal toelaatbaar risico. Wel blijkt dat op papier er teveel ruimte wordt 
gegeven in de vergunning. De OD NZKG scherpt de vergunning van Tata Steel 
daarop aan. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ZZS inventarisatie Tata Steel; 
2. PS verzoeken dit als B-agendapunt te bespreken bij de commissie NLG 25 
oktober. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 12 oktober 2021 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand 
aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid 
over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 12 oktober 2021 op het gebied van VTH bij provinciale bedrijven. 
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Voortgang project N247-16 
De provincie werkt aan de verbetering van de doorstroom van verkeer en de 
verkeersveiligheid in de regio Waterland. Dat doet ze samen met de 
Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, 
Waterland en Amsterdam onder de naam Bereikbaarheid Waterland. Onderdeel 
daarvan is de aanleg van drie onderdoorgangen bij kruispunt Het Schouw. Door 
o.a. een hogere grondwaterstand kunnen die onderdoorgangen niet worden 
uitgevoerd zoals bedacht. Daarvoor moet er terug worden gegaan naar de 
tekentafel. In afwachting van de vervolgstappen die nodig zijn om de 
bereikbaarheid te verbeteren wordt het tot nu toe uitgevoerde werk bij Het 
Schouw netjes afgerond zodat de weg veilig is en blijft. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van het feit dat het ontwerp voor de drie onderdoorgangen 
die gepland zijn bij Het Schouw niet volgens plan en budget kunnen worden 
uitgevoerd; 
2. De directeur B&U opdracht te geven om gesprekken aan te gaan met de 
hoofdaannemer om te zoeken naar oplossingen; 
3. De verwerving van de gronden ten behoeve van realisatie van het werk af te 
ronden; 
4. De directeur B&U opdracht te geven een evaluatie uit te voeren over project 
N247-16 teneinde hier voor de toekomst lessen uit te trekken en GS daarover 
te informeren; 
5. Provinciale Staten daarover te informeren via bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 93 van Statenlid Gringhuis (GroenLinks) over 
aantal fietsongevallen in Noord-Holland 
Statenlid J. Gringhuis MSc (GroenLinks) heeft vragen gesteld over het gebruik 
van ambulancedata om een beter beeld te krijgen van verkeersongevallen 
waarbij fietsers betrokken zijn. 
 
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. 94 van mevrouw Kaamer van Hoegee (VVD) 
over stroomnetwerk op slot voor nieuwe grootgebruikers in Noord-Holland 
Mevrouw ing. J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD) heeft vragen gesteld over 
Stroomnetwerk op slot voor nieuwe grootgebruikers in Noord-Holland. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

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

6 
 

Agenda dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
13 oktober 2021 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks en algemeen bestuur op 13 oktober 2021. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks en 
algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 13 
oktober 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Definitieve vaststelling Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ streeft het college ten aanzien 
van de economie van Noord-Holland o.a. naar een optimaal vestigingsklimaat, 
duurzame innovatie en versnelling van de verduurzaming van de economie. In 
de Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 ‘Groen Herstel’ laat het college 
zien wat de ambities zijn per thema en waarop ingezet gaat worden voor de 
periode 2021-2023. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 definitief vast te stellen; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Openstelling POP3 onderdeel LEADER-projecten en wijziging 
openstellingsbesluit niet-productieve investeringen water 
GS hebben besloten om het onderdeel uitvoering LEADER-projecten van de 
uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland open te stellen. Voor het 
onderdeel niet-productieve investeringen water hebben GS besloten om het 
openstellingsbesluit te wijzigen. 
 
Besluit: 
1. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel uitvoering van LEADER-projecten 
vast te stellen en het subsidieplafond oktober 2021 te bepalen op € 
634.000,00; 
2. Het gewijzigde openstellingsbesluit POP3 onderdeel niet-productieve 
investeringen water 2021, vast te stellen en deel-subsidieplafonds te bepalen 
voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier € 2.248.000,00, voor 
Hoogheemraadschap Rijnland € 400.000,00 en voor het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht € 400.000,00; 
3. Besluiten 1 en 2 te publiceren in het provinciaal blad; 
4. PS te informeren over voorgaande besluiten via bijgaande brief. 
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Voortgang Nationaal Strategische Plan voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) 
GS hebben besloten om Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de 
laatste stand van zaken in de voorbereiding van het Nationaal Strategisch Plan 
in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van Europa voor de 
periode 2023-2027. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van de notitie van het IPO “Positie provincies 
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en Nationaal Strategisch Plan, september 
2021”; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief en notitie over de voortgang van het 
GLB-NSP te informeren. 
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Wijzigingsbesluit subsidieplafonds Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en  
Landschap (SKNL) 2021 
De provincie werkt aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden om het 
Natuurnetwerk Nederland te voltooien. Eén van de mogelijkheden hierbij is dat 
grondeigenaren subsidie krijgen om hun land om te vormen naar 
natuurgebied. Omdat er dit jaar veel aanvragen zijn voor deze regeling, 
hebben Gedeputeerde Staten besloten om het subsidieplafond te verhogen, 
zodat kan worden doorgewerkt aan de realisatie van het NNN. 
 
Besluit: 
1. De subsidieplafonds binnen de subsidieregeling SKNL openstellingsjaar 
2021 aan te passen naar: 
- investeringssubsidie onderdeel a: € 1.700.000,- (van € 1.200.000,-) 
- investeringssubsidie onderdeel c: € 1.200.000,- (van € 450.000,-) 
- functieverandering: € 3.000.000,- (van € 2.000.000,-) 
2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief; 
3. Het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 
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Voorbereiding Bestuurlijk Overleg Stikstof 14 oktober 2021 
Op 14 oktober 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 GS stemmen af over de Noord-Hollandse inzet in het Bestuurlijk Overleg 
Stikstof. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorbereiding van het gesprek met de minister van 
LNV en het IPO op 14 oktober 2021 over de in de agenda van het Bestuurlijk 
Overleg Stikstof opgenomen onderwerpen; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over te gaan in het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 14 
oktober 2021. 
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Salderingsovereenkomst NNN herbouw uitkijktoren de Belvedère, gemeente 
Heemstede 
Het college stemt in met de salderingsovereenkomst NNN tussen de provincie 
en de gemeente Heemstede, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de 
(her-)bouw van de uitkijktoren de Belvedére aan de voorwaarden van de 
provinciale Omgevingsverordening NH2020 voldoet. 
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Besluit: 
1. De salderingsovereenkomst NNN herbouw uitkijktoren de Belvedère, 
gemeente Heemstede aan te gaan met de gemeente Heemstede; 
2. De portefeuillehouder Natuur en Landschap te machtigen om de 
salderingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Advies inzake initiatiefvoorstel statenfractie DENK 'Onderzoek slavernijverleden 
GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de fractie van DENK om een 
diepgaand onderzoek naar het slavernijverleden niet uit te voeren maar het 
nationaal onderzoek over dit onderwerp door het Rijk af te wachten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van bijgaand initiatiefvoorstel van de Statenfractie van 
DENK tot het uitvoeren van een diepgaand onderzoek naar het 
slavernijverleden; 
2. Over het initiatiefvoorstel advies uit te brengen door middel van bijgaande 
brief aan PS. 
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Afhandeling bejegeningsklacht tegen gedeputeerde C. Loggen 
Er is een bejegeningsklacht ingediend tegen gedeputeerde C. Loggen. Deze 
klacht is voorgelegd aan de onafhankelijke hoor- en adviescommissie. Deze 
commissie heeft zowel klager als beklaagde gehoord en heeft vervolgens 
geadviseerd om de klacht ongegrond te verklaren. Dat advies nemen 
gedeputeerde staten over. 
 
Besluit: 
1. De bejegeningsklacht tegen gedeputeerde C. Loggen ongegrond te 
verklaren; 
2. Klager door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren. 
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Actualisatie financiële verordening 
4-jaarlijks vindt een actualisatie plaats van de financiële verordening. De 
laatste actualisatie dateert van 2019. In verband met landelijke afspraken over 
de interpretatie van wetgeving is een actualisatie van een beperkt aantal 
artikelen nu tussentijds nodig. Daarnaast zijn de artikelen met betrekking tot 
concerncontrol en de auditfunctie aangepast. 
 
Besluit: 
De voordracht aan PS en de bijbehorende brief en ontwerp financiële 
verordening vast te stellen en aan PS te zenden ter besluitvorming. 
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Brief aan PS over voorbereiding 3e tranche Economisch Herstel- en 
Duurzaamheidsfonds 
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De uitvoering van de eerste en tweede tranche van het Economisch Herstel en 
Duurzaamheidsfonds loopt. Met deze brief lichten GS toe dat voor de derde 
tranche meer zicht nodig is op de effectiviteit en de noodzaak van eventuele 
maatregelen. De vormgeving van de derde tranche volgt in het eerste kwartaal 
van 2022. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
voorbereiding van de derde tranche Economisch Herstel en 
Duurzaamheidsfonds. 
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Vaststellen 34 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten 
gelegen in de gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer 
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 33 provinciale monumenten in de gemeente 
Zaanstad en 1 redengevende omschrijving in de gemeente Haarlemmermeer 
vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van deze 
monumenten en de gemeenten Zaanstad en Haarlemmermeer het besluit onder 
1. bekend te maken. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 96 van mevrouw Kaamer van Hoegee (VVD) 
over bericht inzake het op instorten staan van Vuurtoren Kijkduin 
GS antwoorden op statenvragen vanuit de VVD over slechte bouwkundige 
toestand van het rijksmonument vuurtoren De Lange Jaap te 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. 
 

19 
 

Vervolgonderzoek Haarlem Nieuw-Zuid 
Om de visie stationsgebied Haarlem mogelijk te maken en om Haarlem 
bereikbaar te houden voor de regio, is een nieuw OV-knooppunt buiten het 
centrum van Haarlem nodig: Haarlem Nieuw-Zuid. Dit vervolgonderzoek bouwt 
voort op voorgaande studies waarin mogelijke locaties en randvoorwaarden 
verkend zijn. In deze studie worden vier ruimtelijke modellen met 
bijbehorende businesscases gepresenteerd. Het rapport is binnenkort te 
vinden op de websites van de gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van het ‘Vervolgonderzoek OV-knooppunt Haarlem Nieuw-
Zuid’; 
2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
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Omgevingsvisie Haarlemmermeer 
De gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp van de Omgevingsvisie 2040 
'samen maken we Haarlemmermeer' ter inzage gelegd met de mogelijkheid om 
te reageren. Gedeputeerden Staten maken van deze mogelijkheid gebruik door 
het versturen van een schriftelijke reactie aan het gemeentebestuur. De reactie 
gaat in op een aantal gezamenlijke opgaven en ambities uit de visie waaronder 
woningbouw en landschap en vergroening. 
 
Besluit: 
1. Aan het gemeentebestuur van Haarlemmermeer een reactie per brief te 
versturen op het ontwerp van de omgevingsvisie 2040 ‘samen maken we 
Haarlemmermeer'; 
2. PS te informeren middels een afschrift van deze brief. 
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Ontheffingsverzoek Hornweg tussen 240 en 244 
De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van twee 
woningen aan de Hornweg te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten besluiten de 
gevraagde ontheffing niet te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Het verzoek van de gemeente Aalsmeer om op grond van artikel 13.4 
Omgevingsverordening NH2020 ontheffing te verlenen van de 
Omgevingsverordening ten behoeve van de bouw van twee woningen aan de 
Hornweg (MRA landelijk gebied) af te wijzen; 
2. De gemeente Aalsmeer over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 95 van de de heer Dekker (Forum voor 
Democratie) over huisvesting van statushouders 
De heer Dekker (Forum voor Democratie) heeft op 21 september 2021 
schriftelijke vragen gesteld over de huisvesting van statushouders. 
 
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: 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074  13  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088  7, 8, 9, 17, 18  
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412  10, 11, 12   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  14, 19. 20, 21, 22  
I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882  5, 6  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  2, 3, 4  
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  15, 16   
D. Moor             tel. (06) 5256 4968  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/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

