Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 14 september 2021
1

Bibob onderzoek D.O.M. Utility B.V. en D&O Utility B.V.

Gedeputeerde Staten besluiten de verleende subsidie voor het project ‘Care
Less’ in te trekken op grond van de Wet Bibob en de reeds verstrekte
voorschotten terug te vorderen.

De Wet Bibob staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur.
Besluit:

1. De verleende subsidie met kenmerk 1277334/1329914 voor het project
‘Care Less’ in te trekken op grond van artikel 3, eerste lid, onderdeel a en
artikel 3, zesde lid van de Wet Bibob;

2. De reeds verstrekte voorschotten terug te vorderen op grond van artikel
4:57 van de Awb;

3. D.O.M. Utility B.V., D&O Utility B.V. en ProCarStyling B.V. schriftelijk te
informeren over het besluit onder 1 en 2.
2

Beantwoording Statenvragen nr. 78 van mevrouw Alberts (SP) over de nieuwe
loc atie van theater Meervaart in relatie tot het N atuurnetwerk N ederland van de
Sloterplas in de gemeente Amsterdam

Mevrouw Alberts (SP) heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe locatie
van het theater Meervaart in de gemeente Amsterdam en de eventuele

aantasting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) nabij de Sloterplas.
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.
3

Bes lissing op bezwaar in Wob-procedure reizen Roemenië

Op 2 december 2020 is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur inzake -kort samengevat- reizen naar Roemenië van een voormalig

gedeputeerde in 2006, gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende
bezwaar is nu gedeeltelijk gegrond verklaard. Zie voor de besluiten
www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek en www.noordholland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_ maken
Besluit:

1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;

2. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit aan te vullen met de beslissing op bezwaar, conform
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het advies van de Commissie;

4. Een proceskostenvergoeding toe te kennen;
5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief.
4

Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029

Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029 geeft
inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsprojecten en de

projecten ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur en
de benodigde financiering. Dit gebeurt in een gebiedsgerichte vorm. In het iMPI
kijken we 8 jaar vooruit.
Besluit:

1. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de vernieuwde afspraken
over de opname van projecten in het iMPI in de studiefase, de promotie naar de
planfase en de promotie naar de realisatiefase;

2. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de opname van de volgende
verbeter- en uitbreidingsprojecten in de studiefase:
a. alg-45, Kantmarkering fietspaden;

b. N201-36, Verplaatsen aansluiting N201 Noord;
c. N231-18, Verbreden fietspad Bosrandweg (N231);

d. N232-16, KT-maatregelen Fokkerweg (N232)/ Bosrandweg (N231);
e. N232-17, Zuidelijke ontsluiting Schiphol-Oost op de N232;

f. N232-18, Noordelijke ontsluiting Schiphol-Oost op de N232;
g. N232-19, HOV-baan Fokkerweg (N232);

h. N241-14, Maatregelen parallelweg N241 oostzijde;
i. N244-10, Nieuwe aansluiting op het kruispunt N244-N247;

j. N247-23, Aanpassingen parallelweg/fietspad N247, ged. OosthuizenGrosthuizen;

k. N248-16, Verkeersveiligheid kruispunten N248-Wadweg en N248Waardpolderhoofdweg;

l. N307-01, Veiligheid bij incidenten;
m. N508-05, Reconstructie kruispunt N508-Herenweg;

n. N515-07, Aanbrengen rood asfalt fietspad N515, ged. A7-De Zaan;
o. N525-06, Fietstunnel N525, strekken toeleidend fietspad;

p. N527-07, Reconstructie kruispunt N527-Trappenberg;

3. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie van de volgende
verbeter- en uitbreidingsprojecten naar de realisatiefase:
q. N201-33, Trajectbenadering N201c;

r. N202-05, Trajectbenadering N202a;

s. N516-04, Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT);
4. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met het schrappen van het
volgende verbeter- en uitbreidingsproject:

t. N508-06, Onderzoek reconstructie N508 inclusief aansluiting N242;

5. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de opname van de volgende
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vervangingsprojecten in de studiefase:

a. N232b-06, Vervanging 4 bruggen; 25D13, 25D14, 25D26 en 25D27;
b. K20z-a-01, Vervanging vaarwegvak 12;

c. K11-b-01, Vervanging vaarwegvak23;

d. 19B08-01, Vervanging remming- en geleidewerken en damwanden

Huijgenbrug;

e. N242Ld-02, Vervanging fietsbrug 19B10;

f. N246a-03, Vervanging vaste kunstwerken 25B03 en 25B05;
g. 25E22-02, vervanging pontveer ’t Schouw;

h. VRI-programma, Vervanging VRI's einde levensduur door iVRI's;
i. OVL-programma, Vervanging kasten Openbare Verlichting;

6. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie van de volgende
vervangingsprojecten naar de planfase:

j. N232b-03, Vervanging KW 25C31, KW 25D10, KW 25D11;
k. K20z-b-01, Vervanging vaarwegvak 13;

l. HOV1-02, Vervanging KM 38,8 tot KM 61;
m. K20m-a-01, Vervanging vaarwegvak 10;

n. K20m-b-01, Vervanging Vaarwegvak 11;

o. K06-10, Vervanging 14G28 Braaksluis wachtplaatsen;

p. K18-05, Vervanging 14G31 Westfriesesluis wachtplaatsen en
remmingwerken;

q. N504a-01, Vervanging 19A04 Schoorldammerbrug;

r. 14C02-01, Vervanging 14C02 St. Maartensvlotbrug (remmingwerk);

s. N248b-03, Vervanging 14G14 Schagerbrug A;
t. K07/K08-02, Vervanging vaarwegvak 21;

u. N250-04, Vervanging 09D01 Burg. Visserbrug (remmingwerken);

7. Provinciale Staten te vragen de volgende kredietaanvragen op te nemen in
de voordracht van de Begroting 2022:

a. N201-33, Trajectbenadering N201c € 460.000;
b. N202-05, Trajectbenadering N202a € 660.000;

c. N516-04, Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) €
15.167.000;

d. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis € 325.753;
e. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug € 3.251.359;

f. HOV-14 HOV Legmeerdijk (N231)/halte RFH € 3.556.000;
g. N231-17 Ongestoord Logistieke verbinding Greenport € 193.000;

h. K09-01 Vervanging Vaarwegvak 8 € 1.100.000;

i. K18a-01 Vervanging Vaarwegvak 16 (Westfriesche Vaart) € 404.000;

j. K18b-01 Vervanging Vaarwegvak 17 (Westfriesche Vaart) € 1.054.000;
k. N201c-03, Trajectbenadering N201c € 726.000;

l. 24BB-95, Centrale Afstandsbediening (CAB) 2e deel fase 1 €17.000.000;
m. MRL-07, MRL aanpassingen 2e deel fase 1 CAB €11.000.000;
8. Daartoe de Voordracht iMPI 2022-2029 vast te stellen;
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9. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun
vergadering van 8 november 2021.
5

Advies opsporingsvergunning geothermie Amsterdam-Amstelveen
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het

zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren.

Vattenfall, Eneco, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland hebben

een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd bij het Rijk voor het
gebied Amsterdam-Amstelveen. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk is

hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te
brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt.
Besluit:

1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor het gebied
Amsterdam-Amstelveen 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.
6

V oortgang warme overdracht bodemtaken aan gemeenten

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de stand van zaken
van de Warme Overdracht bodemtaken. Het doel van de Warme Overdracht is
gemeenten voldoende informatie en kennis te geven om bodemtaken uit te

kunnen voeren. Naar verwachting gaan gemeenten per 1 juli 2022 bodemtaken
uitvoeren die de provincie op dit moment uitvoert. 1 juli 2022 is namelijk het
moment dat de Omgevingswet inwerking treedt.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgang van de warme overdracht bodemtaken
naar gemeenten in het kader van de Omgevingswet;

2. Provinciale Staten hierover per brief te informeren.
7

Annotatie vergadering algemeen bestuur OD N ZKG 17 s eptember 2021

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De
gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze

omgevingsdienst, zijn lid van het algemeen bestuur van de OD NZKG. Het
college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van
het algemeen bestuur van de OD NZKG op 17 september 2021.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
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d.d. 17 september 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
8

Informatievoorziening V TH bij provinciale bedrijven d.d. 14 s eptember 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 14 september 2021 op het gebied van VTH bij
provinciale bedrijven
9

Tweede deelbesluit Wob-verzoek Telegraaf inzake datacenters

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de
overheid. Overheidsinformatie is in principe openbaar. 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 datacenters

gedeeltelijk openbaar te maken door middel van een tweede deelbesluit;
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren;
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noordholland.nl/wob ;

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief.
10

Subs idie AIO onderzoeker bij de UvA rondom governance van de
energietransitie

De provincie financiert via een incidentele subsidie de aanstelling van een AIO
onderzoeker bij de UvA voor een periode van 4 jaar. De AIO zal onderzoek
doen naar de veranderingen in de governance van het energiesysteem die

nodig zijn om de energietransitie te versnellen en naar de rol die de provincie
daarin kan nemen.
Besluit:

1. Een incidentele subsidie voor max €450.000 te verlenen aan de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Universiteit van
Amsterdam (UvA);

2. De FNWI van de UvA te informeren over dit besluit met bijgaande brief;
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief.
11

Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst N HN 15 s eptember 2021
Pagina 5

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 15 september 2021.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 15 september
2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

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

3

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

1, 9

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

2

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

10, 11

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

4

M. van de Velde

tel. (06) 3168 8270

5, 6, 7, 8

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.
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