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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 13 april 2021 
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Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw 2021 
In navolging van de op 8 december 2020 door GS vastgestelde Herijking 
Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen 
Woningbouwproductie is de uitvoeringsregeling subsidie versnelling 
woningbouw Noord-Holland 2021 opgesteld. Deze nieuwe uitvoeringsregeling 
2021 is voor gemeenten in Noord-Holland, met uitzondering van de 
gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Purmerend, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Zaanstad, Hilversum en Heerhugowaard, omdat deze 
laatstgenoemde gemeenten met de grootste woningbouwopgave gebruik 
kunnen maken van de flexibele schil MRA. Op grond van deze nieuwe 
uitvoeringregeling 2021 kunnen de gemeenten extra personeel/expertise 
inhuren. De betreffende gemeenten in Noord-Holland kunnen per 1 juni 2021 
subsidie aanvragen. 
 

Besluit 
1. De uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-
Holland 2021 vast te stellen; 
2. De Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw gemeenten Noord-
Holland 2021 bekend te maken in het Provinciaal blad; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief; 
4. Gemeenten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Wijziging uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten 
klimaatadaptatie provincie Noord-Holland 2020 
In februari 2020 hebben GS de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke 
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 vastgesteld. Deze 
subsidie is bedoeld om gemeenten die samenwerken op het gebied van 
klimaatadaptatie te stimuleren om maatregelen uit te voeren om de gevolgen 
van klimaatverandering te beperken. Aan de subsidieregeling worden 
weigeringsgronden toegevoegd voor nieuwbouw en voor de aanleg van 
riolering of een gescheiden afvoersysteem voor hemelwater en riolering. 
Daarnaast worden bij de rangschikking van de aanvragen de 
uitvoeringsprogramma’s van de werkregio’s toegevoegd als criterium. 
Gemeenten kunnen dit jaar vanaf 6 juli 2021 tot 7 oktober 2021 bij de 
provincie subsidie aanvragen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om 
de gevolgen van klimaatverandering te beperken. De regeling loopt tot oktober 
2022. 
 

Besluit 
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1. De wijziging op de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten 
klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke 
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland voor 2021 vast te stellen 
op € 900.000 per jaar en de regeling open te stellen van 6 juli 2021 tot 7 
oktober 2021; 
3. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Positiebepaling provincie Noord-Holland datum inwerkingtreding 
Omgevingswet 
Op 21 april a.s. komt in Bestuurlijk Overleg tussen koepels en minister de 
vraag aan de orde of de Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking kan 
treden. GS maken hiertoe de balans op voor wat betreft Provincie Noord-
Holland. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de 
Omgevingswet; 
2. In te stemmen met de in de bijlagen voorgestelde insteek ten behoeve van 
het overleg met de minister. 
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VTH bij provinciale bedrijven inclusief bijlage TATA/Harsco 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert 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 13 april 2021 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 24 van de heer Zoon (Partij voor de Dieren) 
over het verlenen van een ontheffing voor pretvluchten met helikopter 
De heer Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over het verlenen van 
een ontheffing voor pretvluchten met helikopter. 
 

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 Overeenkomst HAL verduurzaming gebouwde omgeving 
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 De provincie wil de HAL-regio helpen bij het verduurzamen van de gebouwde 
omgeving. Daarom ondertekent de provincie een overeenkomst met 10 
partners uit deze regio om samen aan dit doel te werken. 
 

Besluit 
1.De overeenkomst inzake de samenwerking in de regio Heerhugowaard, 
Alkmaar en Langedijk ten aanzien van het duurzaam verwarmen (aardgasvrij) 
van de gebouwde omgeving aan te gaan op voorwaarde dat de financiële 
bijdragen zoals bedoeld in artikel 3.2.4. zijn geregeld; 
2.PS te informeren door middel van brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 26 van de heer Kaptheijns (PVV) over 
belabberde communicatie inzake windturbines 't Zand 
De heer N. Kaptheijns heeft vragen gesteld over de communicatie rond de 
windturbines 't Zand (Schagen). 
 

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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Annotatie Agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 14 
april 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 bestuur op 14 april 2021. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 14 april 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Rapportage over 2020 van de Europastrategie 2017-2020 
In de Europastrategie van Noord-Holland 2017-2020 staat dat er jaarlijks 
gerapporteerd wordt over de voortgang en uitvoering van de ambities uit de 
strategie. Deze voortgang gaat over de uitvoering en de bereikte resultaten van 
het laatste jaar van de huidige strategie, het jaar 2020. 
 

Besluit 
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1. De rapportage over 2020 van de Europastrategie vast te stellen; 
2. Met bijgaande brief PS te informeren. 
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Collectief agrarisch natuurbeheer 2021 
Een aantal 6-jarige contracten uit een oude regeling voor agrarisch 
natuurbeheer (SVNL-a) van individuele agrariërs loopt nog door t/m 2021. Het 
college heeft - net als voorgaande jaren- het kaartmateriaal collectief beheer 
2021 (oude stijl) vastgesteld en zal het RVO hierover informeren zodat het RVO 
over kan gaan tot de administratieve verwerking van de subsidieaanvragen en 
tot uitbetaling van de subsidie aan de betreffende agrariërs. 
 

Besluit 
1. Het collectief agrarisch natuurbeheer 2021 (SVNL-a) op basis van het 
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer en de Uitvoeringsregeling 
Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland, zoals is weergegeven op de 
digitale kaart in de landelijke Toolkit, vast te stellen; 
2. RVO door middel van bijgevoegde brief te informeren; 
3. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 25 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks) over 
extern salderen stikstof 
Het Statenlid T.K. van Wijnen (GroenLinks) stelt vragen over extern salderen 
stikstof. 
 

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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Voorstel transitiecommissie over MRA-samenwerking 
Door een ‘transitiecommissie’ is een conceptvoorstel opgesteld voor een 
betere bestuurlijke samenwerking in de MRA. In een brief aan PS geeft  het 
College van GS zijn visie op dit conceptvoorstel. 
 

Besluit 
Bijgaande brief aan PS vast te stellen en te verzenden 
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Publiceren GS declaraties 1e kwartaal 2021 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 

Besluit 
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1. Het bijgaand overzicht (bijlage 1) met de te publiceren declaraties en 
facturen van GS-leden, zoals die in het 1e kwartaal 2021 in de financiële 
administratie zijn verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen (bijlage 2). 
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Wijziging en vaststelling subsidieplafond 2021 uitvoeringsregeling subsidie 
kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 
De Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie 
Noord-Holland 2020 beoogt activiteiten van in aanmerking komende 
stichtingen en verenigingen te subsidiëren die bijdragen aan de bewustwording 
en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland. Dit om de kansen 
voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een 
circulaire economie te komen te vergroten. De regeling is na openstelling in 
2020 aangepast om nog beter aan te sluiten bij de doelen van de provincie 
Noord-Holland zoals opgenomen in de Actieagenda Circulaire Economie 2021-
2025. 
 

Besluit 
1. Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige 
activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige 
activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 voor het jaar 2021 vast te 
stellen op €25.000,- ; 
3. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad; 
4. Provinciale staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Eerste lezing jaarstukken 2020 
In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
provinciale uitgaven en inkomsten in 2020. Deze eerste behandeling stelt GS in 
de gelegenheid om kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020. Na de 
accountantscontrole volgt besluitvorming over de definitieve versie van de 
jaarstukken 2020. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 
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RIVM briefrapport Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond 
Het RIVM voert in opdracht van de provincie en van de IJmondgemeenten 
gezondheidsonderzoek uit in de regio IJmond. Het RIVM briefrapport 
“Tussentijdse resultaten gezondheidsonderzoek IJmond” bevat de tussentijdse 
resultaten met betrekking tot twee onderwerpen van het 
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gezondheidsonderzoek, te weten luchtkwaliteit en inhaleerbare fractie op 
ervaren (on)gezonde dagen en acute gezondheidsklachten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het RIVM briefrapport “Tussentijdse resultaten 
gezondheidsonderzoek IJmond”, en de daarbij horende aanbiedingsbrief, en 
van de analyse van het Nivel “Gezondheidsproblemen in de regio IJmond; een 
verkenning”; 
2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren; 
3. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bijgaande brief te 
sturen; 
4. Een afschrift van de brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat te sturen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en aan 
de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 

 
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  12, 13  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  9  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  10, 11  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  1, 2, 3  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  6, 7, 8  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  5  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  14, 15  
D. Moor               tel. (06) 5256 4968  4 16   
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben 
bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter 

bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken 
voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
 

1 

 

Onderwerp Besluit 
 

1. 
Memorandum of 
Understanding 
Wilhelminasluis 
 

 
Besluit 
1. een Memorandum of Understanding (MoU) inzake de 
Wilhelminasluis met Heijmans aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om het MoU 
namens GS te ondertekenen; 
3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, eerste lid, sub 
c, en tweede lid, sub b en sub g, van de Wet openbaarheid van 
bestuur, geheimhouding op te leggen op het MoU tot aan het 
moment dat de vaststellingsovereenkomst openbaar is gemaakt; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te 
informeren, het MoU voor de statenleden geheim ter inzage te 
leggen en Provinciale Staten te verzoeken om de geheimhouding 
te bekrachtigen; 
5. In te stemmen met het gezamenlijk persbericht. 

2. 
Streepvorming glazen gevel 
nieuwbouw Dreef  
 

 

 

 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie: Streepvorming glazen 
gevel nieuwbouw Dreef;                                                                
2. Niet over te gaan tot het vervangen van de ruiten van de glazen 
gevel;                                                                                               
3. De architect aansprakelijk te stellen voor de levering van ruiten 
waarbij streepvorming zich voordoet bij bepaalde zon-inval, maar 
de eventueel ontvangen financiële tegemoetkoming aan te merken 
als compensatie voor de streepvorming;                                                        
4. Op grond van artikel 55 eerste lid Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid sub b van de 
WOB, geheimhouding op te leggen op dit besluit en onderliggende 
stukken totdat overeenstemming is bereikt met de architect over 
het te compenseren schadebedrag.  

3.  
Partnerbrief Sprong over het 
IJ Amsterdam 

 

 
Besluit 
1. De partnerbrief van Amsterdam over het project 
Oeververbindingen over en onder de Rijkswateren in Amsterdam 
aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mede te 
ondertekenen; 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, lid 2, sub g, Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op 
besluitonderdeel 1 en voort te laten duren tot 1 maart 2021. 

4. 
Voordracht president 
commissaris 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord N.V. najaar 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) conform artikel 16 lid 1 sub b 
onder 1 en c juncto lid 3 van de statuten van ONHN een bindende 
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2020 
 

voordracht te doen inzake de vacature van Commissaris A in de 
raad van commissarissen van ONHN en daarbij mevrouw mr. drs. 
A.R. Kuilboer-Noorman voor te dragen om te worden benoemd als 
commissaris A per 1-1-2021; 
2. Inliggende brief aan ONHN te versturen om voornoemde 
voordracht mede te delen; 
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 de dag nadat de 
aandeelhoudersvergadering van ONHN waarin de voornoemde 
voordracht aan de orde is geweest, is gehouden. 
 

5. 
Aandeelhoudersbesluit 
statutenwijziging LSFA 
september 2020 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Life Sciences Fund 
Amsterdam B.V. (LSFA) een besluit buiten vergadering te nemen 
waarin besloten wordt tot het wijzigen van de statuten van LSFA 
conform de bij het aandeelhoudersbesluit gevoegde conceptakte 
van statutenwijziging alsmede om machtiging te verlenen aan 
iedere bestuurder van LSFA en aan iedere jurist en paralegal van 
Zuidbroek B.V. om de akte van statutenwijziging te doen verlijden; 
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 nadat alle aandeelhouders 
voornoemd aandeelhoudersbesluit hebben ondertekend. 

6. 
Aandeelhoudersbesluit PWN 
inzake H. Doedel 

 

 
Besluit 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten 
vergadering in het kapitaal van N.V. PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland (PWN) waarbij besloten wordt tot verlenging van de 
benoemingstermijn van mevrouw H. Doedel als directeur 
(bestuurder) van PWN tot het moment van de infunctietreding van 
een nieuwe door de algemene vergadering benoemde directeur 
(bestuurder) dan wel een eerder moment als de algemene 
vergadering ter eigen discretie besluit. 
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 de datum van 
ondertekening van voornoemd 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: 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   2 
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M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   4, 5 
K. Leers   tel. (06) 3168 8211   6 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   1, 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/

	GS2021-04-13OBV
	Appendix 13 april 2021OBV

