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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 13 juli 2021 
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Tweede begrotingswijziging 2021 
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 begroting 2021. 
 
Besluit: 
1. De ontwerp tweede begrotingswijziging 2021 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de tweede 
begrotingswijziging 2021 vast te stellen; 
3. De Statenvoordracht tweede begrotingswijziging 2021 inclusief bijlagen aan 
Provinciale Staten toe te zenden; 
4. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele wijzigingen. 
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Eerste lezing begroting 2022 
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 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 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de concept begroting 2022. 
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Uitvoeringsregeling Versterking maatschappelijke sector 
De provincie Noord-Holland stelt 7.5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor 
activiteiten die bijdragen aan de versterking van de maatschappelijke sector. 
Netwerken en maatschappelijke organisaties ondervinden schadelijke effecten 
van de coronapandemie. Wij willen de gemeenten helpen en stimuleren om na 
te denken over het versterken van de maatschappelijke sector in de toekomst. 
Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die de negatieve 
effecten van corona verzachten. Binnen de regeling is voor elke gemeente een 
eigen subsidiebedrag beschikbaar dat is gebaseerd op het aantal inwoners. De 
gemeenten zorgen voor een cofinanciering van 35%. De subsidieregeling is 
onderdeel van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie versterking maatschappelijke sector 2021 
vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie versterking 
maatschappelijke sector 2021 vast te stellen op € 7.500.000,-; 
3. De Uitvoeringsregeling subsidie versterking maatschappelijke sector 2021 
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met bijbehorend subsidieplafond in het Provinciaal Blad bekend te maken; 
4. Provinciale staten door middel van bijgaande brief van bovengenoemde 
besluiten in kennis te stellen. 
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Vaststellen 14 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten in 
de gemeenten Alkmaar, Den Helder, Edam-Volendam en Wormerland 
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 14 provinciale monumenten in de 
gemeenten Alkmaar, Den Helder, Edam-Volendam en Wormerland vast te 
stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/bewoners/gebruikers van 
deze monumenten en de betreffende gemeenten het besluit onder 1. bekend 
te maken. 
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Reactieve aanwijzing bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, Deelgebied 1B 
Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon het 
bestemmingsplan ‘Uitbreidingsplan Agriport A7, deelgebied B1’ gewijzigd 
vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij de eerdere zienswijzen van 
Gedeputeerde Staten niet volledig overgenomen. Hierdoor is het 
bestemmingsplan in strijd met de provinciale belangen voor wat betreft de 
verkeersafwikkeling van de uitbreiding van het bedrijventerrein. Door de 
reactieve aanwijzing treedt het plandeel dat deze uitbreiding mogelijk maakt 
niet in werking. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 3.8 lid 6 in verbinding met artikel 4.2 lid 1 van de Wet 
ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat de volgende regels en 
plandelen van het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ 
van de gemeente Hollands Kroon, geen deel blijven uitmaken van het 
bestemmingsplan, niet in werking treden en te zijner tijd vervallen: 
a. Artikel 3 Bedrijventerrein, voor zover betrekking hebbend op als 
besluitgebied aangegeven gronden; 
b. Artikel 3, lid 3.1 onder a, de woorden ‘al dan’; 
c. Artikel 9.1 geluidzone – industrie 1; 
d. Het plandeel zoals als besluitgebied aangegeven; 
2. De gemeenteraad hierover via bijgevoegde brief te informeren; 
3. Provinciale Staten hierover via bijgevoegde brief te informeren; 
4. De reactieve aanwijzing langs elektronische weg beschikbaar te stellen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.9927.RAAgriportB10713-VA01. 
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Stationsgebied Hoofddorp 
Rijk, Regio, Provincie, Gemeente en marktpartijen spreken in het “Spoorboek” 
af om samen te werken om rondom station Hoofddorp circa 15.500 woningen 
mogelijk te maken. Ook zijn er plannen om het NS Station door te ontwikkelen 
tot multimodale knoop. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ambitie en beoogde route in het Spoorboek en 
d.m.v. ondertekening de provincie te committeren aan deze gezamenlijke 
opgave; 
2. In te stemmen met het vervolgtraject in het Spoorboek om tot het einde van 
dit jaar intensief samen te werken met een regiegroep, programmateam en 
bestuurlijke stuurgroep, met als eindproducten: 
a. begin augustus: publicatie Spoorboek; 
b. augustus: gereedkomen gebiedsplan (inclusief Governance structuur); 
c. eind 2021: gereedkomen gebiedsvisie voor het Stationsgebied Hoofddorp; 
3. De portefeuillehouder Wonen en portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen 
om dit "Spoorboek" te ondertekenen; 
4. Vanuit de reserve Woningbouw (Versnellingsprojecten (knelpuntenbudget)) € 
295.000,- in te zetten voor subsidieverlening voor van het programmateam (€ 
80.000) en van het regieteam (€ 215.000); 
5. PS te informeren over bovengenoemde besluiten. 
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Informeren stand van zaken onderzoek HOV-corridor Haarlem-
Schiphol/Amsterdam 
Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeenten Haarlem en 
Amsterdam onderzoeken hoe de verbinding Haarlem-Schiphol/Amsterdam 
(ook wel corridor genoemd) bereikbaar kan blijven met hoogwaardig openbaar 
vervoer (HOV). Onderzocht is wat de knelpunten en opgaven zijn aan de 
westkant van de Metropoolregio. Nu worden voor de corridor voor de korte (< 
2025), middellange- (2030) en de lange termijn (2040) maatregelen 
onderzocht om de verwachte groei aan reizigers in het HOV op te vangen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de start, stand van zaken en doorkijk vervolg van het 
onderzoek HOV-corridor Haarlem-Schiphol/Amsterdam; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Advies opsporingsvergunning geothermie Amstelveen-Haarlemmermeer1 
Tullip Energy Exploration & Development BV heeft een opsporingsvergunning 
voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Amstelveen-Haarlemmermeer1. 
Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan 
onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in 
Noord-Holland valt. 
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Besluit: 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
Amstelveen-Haarlemmermeer1 vast te stellen; 
2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren 
over het advies; 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Onteigening N243 
De herinrichting van de N243 vindt plaats om de verkeersveiligheid te 
verbeteren en om de doorstroming te garanderen. Voor de reconstructie van 
een gedeelte van de weg in de gemeente Alkmaar is grond van particuliere 
eigenaren 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 
 
Besluit: 
1. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken om de 
administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de 
reconstructie van de N243 ter verkrijging van een Koninklijk Besluit; 
2. Provinciale Staten te informeren door het zenden van bijgevoegde brief. 
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Vaststellen beleidsregels voor ontheffingen N200 tijdens de F1 Zandvoort 
Op 3,4 en 5 september 2021 vindt in Zandvoort de Formule 1 plaats. Hiervoor 
is middels een verkeersbesluit vastgelegd dat de Zeeweg N200, van 2 tot 5 
september 2021 afgesloten wordt voor verkeer. De wet geeft de mogelijkheid 
om ontheffing te verlenen van deze geslotenverklaring. Hiervoor zullen we 
ambtshalve en op verzoek ontheffingen voor verlenen op basis van de door GS 
vastgestelde beleidsregels. 
 
Besluit: 
Bijgaande beleidsregels op basis waarvan de ontheffingen voor de N200 tijdens 
het F1 weekend worden toegekend vast te stellen. 
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Voorschrift Varo Energy Tankstorage B.V. 
Gedeputeerde Staten besluiten op grond van de Wet Bibob een voorschrift te 
verbinden aan de vigerende en alle opvolgende milieuvergunningen van Varo 
Energy Tankstorage B.V. De Wet Bibob staat voor Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. 
 
Besluit: 
1. Een voorschrift te verbinden aan de omgevingsvergunning van 5 september 
2007 met kenmerk B01/3492 DMB 2005 en alle hier opvolgende vergunningen 
van Varo Energy Tankstorage B.V. Het voorschrift blijft verbonden tot 26 juni 
2025; 
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2. Varo Energy Tankstorage B.V. schriftelijk te informeren over het besluit 
onder punt 1. 
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Evaluatie en herijking stimuleringsbeleid zonne-energie 
De afgelopen maanden heeft een onafhankelijk adviesbureau drie provinciale 
pilotregelingen voor het aanjagen van grootschalige zonne-energie op daken 
geëvalueerd. Het college van Gedeputeerde Staten neemt kennis van het 
evaluatie- en adviesrapport ‘Zonovergoten daken’ en deelt het rapport met 
Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het evaluatie- en adviesrapport ‘Zonovergoten daken’; 
2. Het rapport met bijgaande brief aan PS te verzenden. 
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Opname trajecten A2 in het Programma ‘Opwek van Energie op Rijksvastgoed 
(OER)’ 
De gemeenten Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Stichtse Vecht en de 
provincies Noord-Holland en Utrecht vragen in deze brief aan de minister van 
EZK om de potentie van de rijksgronden en geluidsschermen langs en nabij de 
rijksweg A2 voor de opwekking van zonne-energie te benutten. De gemeenten 
verzoeken de gronden op te nemen in het programma Opwek van Energie op 
Rijksvastgoed (OER) en energieopwekking op te nemen in het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief voor de aanmelding van de A2 voor 
het OER-programma van Rijkswaterstaat; 
2. Mede namens alle betrokken gemeenten en de provincie Utrecht de 
aanmeldingsbrief voor het OER-programma te versturen naar het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat; 
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Wob-besluit BiB inzake Zonneweide Jaagweg 
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de 
overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een 
aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden 
gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob. 
 
Besluit: 
1. De in het kader van de Wob gevraagde informatie over de Zonneweide 
Jaagweg gedeeltelijk openbaar te maken; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief. 
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Bestuursbureau recreatieschappen organisatieverordening 
De algemene besturen van 5 recreatieschappen in Noord-Holland hebben 
besloten een bestuursbureau in te stellen om de governance te verbeteren. 
Daartoe moet de organisatieverordening van elk schap worden aangepast. Eén 
van die aanpassingen is het instellen van een werkgeverscommissie voor de 
medewerkers van het bestuursbureau. Provinciale Staten (en de betrokken 
gemeenteraden) worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierover aan 
de besturen kenbaar te maken. De provincie zal het werkgeverschap en het 
gastheerschap van het bestuursbureau voor de recreatieschappen op zich 
nemen. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande voordracht vast te stellen waarbij aan PS wordt voorgesteld om 
geen wensen en bedenkingen in te dienen bij de algemene besturen van de 
betrokken recreatieschappen t.a.v. het voornemen tot instellen van een 
werkgeverscommissie t.b.v. het bestuursbureau van de recreatieschappen; 
2. De voordracht middels bijgevoegde brief toe te zenden aan PS. 
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Concept datacenterstrategie Noord-Holland 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ geeft het college aan: “Noord-
Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. We willen deze 
ontwikkeling verder faciliteren en daarmee de ICT-sector versterken. Daarbij 
hebben we oog voor het effect van datacenters op het landschap, het benutten 
van de restwarmte en de energievoorziening. We verankeren dit in ons beleid.” 
In de Noord-Hollandse Datacenterstrategie wordt dit beleid uitgewerkt. 
 
Besluit: 
1. De concept-Noord-Hollandse Datacenterstrategie vast te stellen; 
2. De concept-Noord-Hollandse Datacenterstrategie ter bespreking op de B-
agenda aan te bieden aan de commissie Economie, Financiën en Bestuur door 
middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 42 van de heer Zoon (Partij voor de Dieren) 
over het verharden van bospaden met vervuild bouwafval. 
De heer ing. F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over het 
verharden van bospaden met vervuild bouwafval. 
 
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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Opdrachtverlening Noord-Hollandpad aan Recreatie Noord-Holland 
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De opdracht voor het beheer, onderhoud en communicatie voor het Noord-
Hollandpad (NHP) loopt af op 31 december 2021. PNH heeft onderzocht op 
welke manier een nieuwe opdracht aan RNH gegeven kan worden voor het 
beheer, onderhoud en communicatie. Hieruit is naar voren gekomen dat 
binnen de bestaande regelgeving de opdracht (opnieuw) verleend kan worden 
aan RNH (middels alleenrecht), waardoor geen (Europese) aanbesteding 
noodzakelijk is. 
 
Besluit: 
1. Het uitsluitend recht (alleenrecht) aan Recreatie Noord-Holland (RNH) te 
verlenen voor het uitvoeren van het beheer, onderhoud en communicatie 
betreffende het Noord-Hollandpad ingaande 1 januari 2022 voor een periode 
van 5 jaar met een verlengingsoptie van 2 x 5 jaar; 
2. RNH te verzoeken binnen 3 maanden na offerte aanvraag een offerte met 
een gespecificeerd overzicht van tijd en geld over periode 2022-2026 in te 
dienen op basis waarvan PNH de opdracht voor de werkzaamheden aan RNH 
kan gunnen; 
3. RNH en Provinciale Staten te informeren over dit besluit met bijgaande 
brieven; 
4. Het onder 1. vermelde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 62 van de heer Zoon (Partij voor de Dieren) 
over het jaarrond mogen doodschieten van zwanen in de hele provincie 
De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over het beheer van 
knobbelzwanen. 
 
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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Goedkeuring Faunabeheerplan Ganzen Noord-Holland 2021-2024 
Het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2024 is door de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland (FBE) op 17 juni 2021 bij GS ter goedkeuring ingediend. In het 
plan staat op welke wijze het ganzenbeheer in Noord-Holland wordt 
uitgevoerd. GS hebben het Faunabeheerplan goedgekeurd. 
 
Besluit: 
1. Het Faunabeheerplan Ganzen Noord-Holland 2021-2024, zoals dit door het 
bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) is 
vastgesteld op 12 mei 2021 en bij ons college is ingediend op 17 juni 2021, 
goed te keuren. 
2. Het goedkeuringsbesluit, genoemd onder punt 1 te publiceren in het 
Provinciaal Blad. 
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3. De FBE middels bijgevoegde brief te informeren over dit besluit. 
4. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
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Beheerplan N2000 polder Zeevang 
Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming 
een geldig beheerplan te bestaan. Voor Polder Zeevang is daarom het 
beheerplan 2021 – 2027 opgesteld. Na ter visie legging worden de zienswijze 
verwerkt en kan het plan definitief worden vastgesteld en op 11 november 
2021 in werking treden. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerp Natura 2000-beheerplan Polder Zeevang 2021 -2027 vast te 
stellen; 
2. Het ontwerp-beheerplan ter inzage te leggen; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
 

 
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, 15, 16, 17, 18  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  19, 20, 21  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  5, 6  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  12, 13, 14  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  7, 9, 10  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  1, 2, 3  
J. van Oorsouw  tel. (06) 2946 9605  8, 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.  
• 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/

