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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 15 juni 2021 
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Beantwoording Statenvragen nr. 45 van de dames Strens en Gonggrijp (D66) 
over PASO-gelden voor PARK21 
Mevrouw Strens en mevrouw Gonggrijp (D66) hebben vragen gesteld over de 
PASO gelden voor PARK21. 
 

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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Social return 2021 
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken 
afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
meer kans te geven op werk(ervaring): social return. De rapportage social 
return 2021 geeft inzicht in de voortgang die contractpartners boeken bij het 
realiseren van sociale impact. 
 

Besluit 
1. De voortgangsrapportage ‘Social return in één oogopslag 2021’ vast te 
stellen; 
2. PS te informeren via bijgevoegde brief en de voortgangsrapportage ‘Social 
return in één oogopslag 2021’. 
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Eindafrekening Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke 
Schakels 
De projecten van de Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke 
Schakels zijn gereed. De overeenkomst wordt beëindigd en de financiële 
afspraken afgerond. 
 

Besluit 
1. De Samenwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels af te 
sluiten (met uitzondering van de lopende projecten van de gemeente Schagen) 
en af te rekenen met de deelnemers; 
2. Dit aan de gemeenten Bergen en Schagen, Landschap Noord-Holland en de 
Vereniging Natuurmonumenten per brief te bevestigen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 56 van de heren Smaling (SP) en Hollebeek 
(PvdD) over de ontwikkelingen rond het Beusebos in de kom van de A7 
Purmerend 
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De heer Smaling (SP) en de heer Hollebeek (PvdD) hebben vragen gesteld over 
de kap van het Beusebos voor een hotel. 
 

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. 58 van mevrouw Jellema (PvdA) over het 
Beusebos 
Mevrouw Jellema (PvdA) heeft vragen gesteld over de kap van het Beusebos 
voor een hotel. 
 

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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Rapport Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
Op 4 maart 2021 heeft de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (Van Aartsen) in opdracht van de staatssecretaris Infrastructuur en 
Waterstaat een advies uitgebracht over de mogelijkheden om 
milieuhandhaving, -toezicht en vergunningverlening in Nederland te 
versterken en het stelsel effectiever en slagvaardiger te maken. Het college 
informeert Provinciale Staten over hun duiding van dit rapport. 
 

Besluit 
PS te informeren over de duiding van het college van het rapport van de 
Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Van Aartsen) 
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Vaststellen Besluit mandaat, volmacht en machtiging GS en cvdK Noord-
Brabant ter behoeve van aanbesteding Zonnefietspad 
Provincie Noord-Brabant begeleidt het Europese aanbestedingstraject van drie 
zonnefietspaden, waarvan één zonnefietspad namens de provincie Noord-
Holland. Om dit mogelijk te maken is mandaat-, machtiging- en 
volmachtverlening aan Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning 
van provincie Noord-Brabant noodzakelijk. 
 

Besluit 
Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten: 
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten en 
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commissaris van de Koning van provincie Noord-Brabant ten behoeve van 
aanbestedingstraject zonnefietspad N232 vast te stellen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 33 van mevrouw Alberts (SP) over staalslak 
Mevrouw Alberts- Oosterbaan (SP) heeft vragen gesteld over staalslakken, dit 
naar aanleiding van de televisie uitzending ‘De Vuilnisman’ van 21 maart 2021. 
 

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. 54 van de heer Mantel (JA21) over datacenters 
en energieverbruik 
De heer Mantel (JA21) heeft vragen gesteld over datacenters en 
energieverbruik. 
 

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. 55 van mevrouw Alberts en de heer 
Hoogervorst (SP) over Binnenvaart in Noord-Holland 
Mevrouw Alberts en de heer Hoogervorst (SP) hebben vragen gesteld over 
Binnenvaart 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. 
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Wijzigingsplan 2 tracé 150kV kabel Oterleek-De Weel 
Met het wijzigingsplan 2 tracé 150kV kabel Oterleek - De Weel wordt de 
planologische situatie kloppend gemaakt met de werkelijk ligging van de 
ondergrondse 150kV-kabels straks. Gezien het belang van de netaanpassing 
en omdat de wijzigingen kunnen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het 
PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland, is het voorstel mee te werken aan 
het verzoek van TenneT en het ontwerp-wijzigingsplan 2 ter inzage te leggen 
zodat een ieder zijn of haar zienswijze kenbaar kan maken. 
 

Besluit 
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1. Kennis te nemen van de aanmeldingsnotitie en op basis daarvan te 
besluiten geen MER op te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te 
leggen; 

2. Het ontwerp-wijzigingsplan 2 tracé 150 kV kabel Oterleek - De Weel 
PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen en gedurende 
6 weken ter inzage te leggen; 

3. De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele wijzigingen in de 
stukken die ter inzage worden gelegd; 

4. PS door middel van een brief te informeren over dit wijzigingsplan 2 
tracé 150kV kabel Oterleek - De Weel. 
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Aanmelding voor programma 'Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)' 
Via het programma OER (Opwek van Energie op Rijksvastgoed) stelt de 
Rijksoverheid haar gronden ter beschikking voor het opwekken van 
hernieuwbare energie. Door middel van deze brief verzoeken de provincie en 
betrokken gemeenten langs de A7, A9 en A22 de Rijksoverheid om de 
rijksgronden langs deze wegen op te nemen in het OER-programma. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van bijgevoegde brief voor de aanmelding van de A7, A9 
en A22 voor het OER-programma van Rijkswaterstaat; 
2. Mede namens alle betrokken gemeenten de aanmeldingsbrief voor het OER-
programma te versturen naar het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat; 
3. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek d.d. 16 juni 2021 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de 
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk 
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur 
van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 juni 2021. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 16 juni 
2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 
Met de uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 worden verschillende 
projecten en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen 
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uit de voedselvisie: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte 
ketens. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt een bedrag van ruim € 3.7 miljoen 
beschikbaar gesteld. 
 

Besluit 
1. De ‘Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022’ vast te stellen; 
2. Met bijgaande brief Provinciale Staten te informeren over de inhoud van 
deze uitvoeringsagenda; en 
3. Aan Provinciale Staten voor te stellen de moties, M7-2021, M9-2021 en 
M11-2021, als afgedaan te beschouwen. 
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Uitvoeringsregeling HIRB: ABCD-lijst, subsidieplafond en openstelling 
De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent 
ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 voor de fysieke 
herstructurering van bedrijventerreinen wordt dit jaar opengesteld van 1 juli 
tot en met 19 augustus, met een subsidieplafond van € 1.500.000,-. 
 

Besluit 
1. Het subsidieplafond voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie 
herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 
2020 in een openstellingsbesluit vast te stellen op € 1.500.000 ; 
2. Het openstellingsbesluit met het subsidieplafond van € 1.500.000 te 
publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. De ABCD-lijst HIRB voor 2021 vast te stellen; 
 

 
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  14, 15  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  1  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  3, 4, 5  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  11, 12, 13  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  7, 10  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  2  
J. van Oorsouw  tel. (06) 2946 9605  6, 8, 9  
 
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.  
 



 

6 
 

• 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/

