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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 16 maart 2021 
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Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek 
Het college informeert Provinciale Staten over de Noord-Hollandse aanpak 
stikstofproblematiek voor 2021-2022 en verzoekt Provinciale Staten om de in 
de aanpak genoemde doelen voor daling stikstofdepositie vast te stellen. 
Hiermee werkt provincie Noord-Holland aan natuurherstel en economische 
ontwikkeling. De aanpak is gericht op het realiseren van de 
stikstofreductiedoelstellingen in de Wet stikstofreductie en natuurversterking. 
 

Besluit 
1. De brief aan Provinciale Staten met de voorgenomen ‘Strategie Noord-
Hollandse aanpak stikstofproblematiek 2021-2022’ vast te stellen en deze aan 
Provinciale Staten en de Provinciale Regietafel Stikstof toe te zenden; 
2. De voordracht vast te stellen en deze aan Provinciale Staten toe te zenden 
waarbij aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de doelen voor daling van 
stikstofdepositie vast te stellen zoals deze per Natura 2000-gebied in Noord-
Holland zijn uitgewerkt in deze Statenvoordracht; 
3. De voordracht aan Provinciale Staten na vaststelling door Provinciale Staten 
toe te zenden aan de Provinciale Regietafel Stikstof. 
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Normenkader rechtmatigheid 2020 
De provincie is verplicht jaarlijks een normenkader rechtmatigheid op te 
stellen. Dit normenkader rechtmatigheid 2020 is nodig voor de 
jaarrekeningcontrole van de externe accountant over boekjaar 2020. 
 

Besluit 
1. Het normenkader rechtmatigheid 2020 vast te stellen; 
2. Door middel van bijgaande brief het normenkader rechtmatigheid 2020 aan 
Provinciale Staten ter kennisneming toe te zenden. 
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Afhandeling motie 183-2020 
Provinciale Staten hebben het college verzocht te verkennen hoe 
voedselbanken ondersteund kunnen worden (motie 183-2020). Uit de 
contacten met de voedselbanken is gebleken dat er geen acute problemen zijn 
waarbij de provincie een actieve rol zou kunnen spelen om die problemen op te 
lossen. Wel betrekt de provincie de voedselbanken als partners bij de 
uitvoering van de actieagenda circulaire economie en de voedselvisie. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten te informeren over de ondernomen acties voor invulling 
van motie 183-2020 
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2. Provinciale Staten te verzoeken motie 183-2020 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 19 van de heer Voskuil (PvdA) en mevrouw 
Alberts (SP) over Bouwplannen Uithoorn 
De heer Voskuil (PvdA) en mevrouw Alberts (SP) hebben vragen gesteld over 
Bouwplannen in Uithoorn. 
 

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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Uitvoeringsregeling kleine pleziervaart 
De uitvoeringsregeling beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van 
knelpunten in het netwerk voor de kleinere pleziervaart. Meer bruggen en 
duikers kunnen hierdoor doorvaarbaar gemaakt worden. Hiermee wordt een 
bijdrage geleverd aan het versterken van de positie van de Provincie Noord-
Holland als belangrijke watersportprovincie. 
 

Besluit 
1. De ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: uitbreiden van het vaarnetwerk voor 
de kleinere pleziervaart 2021’ vast te stellen; 
2. Het bovenstaande besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Reactie op adviesaanvraag dienstregeling NS 2022 
NS komt elk jaar met een nieuwe dienstregeling. Daarover mogen de 
decentrale overheden adviseren. De provincie Noord-Holland heeft namens de 
Noordvleugelpartijen (provincies Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en 
Vervoerregio Amsterdam) een brief opgesteld waarin de partijen met een 
reactie komen op de door NS voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling 
voor 2022. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de reactie op de adviesaanvraag dienstregeling NS voor 
het jaar 2022 die mede namens de provincies Flevoland, Utrecht en de 
Vervoerregio Amsterdam is opgesteld en deze aan de NS te versturen; 
2. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
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Maatregelen Krommenie/Assendelft (N203) 
De provincie onderzoekt de mogelijkheid van een verbindingsweg tussen de A8 
en de A9 om de bereikbaarheid van de IJmond en de Zaanstreek te verbeteren 
en de overlast van verkeer in Krommenie en Assendelft te verminderen. In 
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2020 werden twee onderzoeken uitgevoerd naar maatregelen die al op korte 
termijn verbetering brengen in Krommenie en Assendelft. Daaruit zijn 16 
concrete maatregelen gekomen die de provincie samen met de gemeente 
Zaanstad en de Vervoerregio Amsterdam wil uitvoeren. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de korte termijn 
leefbaarheidsmaatregelen Krommenie; 
2. Kennis te nemen van het Aanvullend onderzoek OV en Fiets; 
3. De maatregelen Krommenie/Assendelft vast te stellen als invulling van het 
”leefbaarheidsfonds A8-A9”; 
4. De provinciale maatregelen te promoveren naar de planfase van het iMPI; 
5. In gesprek te gaan met de partners over (co)financiering van de maatregelen 
uit te voeren door de partners; 
6. Een voorbereidingsbudget van € 500.000 beschikbaar te stellen ten laste 
van het ‘leefbaarheidsfonds A8-A9’ van € 11 miljoen; 
7. PS jaarlijks in het iMPI te informeren over de voortgang van de maatregelen; 
8. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Rapportage Verkenning en Programma Bereikbaarheid Bosrandweg/Fokkerweg 
Om de bereikbaarheid en veiligheid van de Bosrandweg, de Fokkerweg en 
Schiphol-Oost te verbeteren voor automobilisten, fietsers, voetgangers en 
gebruikers van het openbaar vervoer is onderzocht welke maatregelen nodig 
zijn. Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, gemeente 
Haarlemmermeer, gemeente Amstelveen, gemeente Aalsmeer en Schiphol Real 
Estate hebben gezamenlijk een pakket aan maatregelen opgesteld. De 
kortetermijnmaatregelen (tot 2025) worden dit jaar verder uitgewerkt en in 
2022 wordt gestart met de uitvoering. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de eindrapportage 'Verkenning 
Bosrandweg/Fokkerweg'; 
2. Het programma 'Bereikbaarheid Bosrandweg/Fokkerweg' vast te stellen; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
 

9 
 

Reactie GS op initiatiefvoorstel PvdA 'Challenge innovatieve ideeën voor 
mobiliteit in Noord-Holland Noord! 
Het college adviseert Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel van de PvdA 
‘Challenge innovatieve ideeën voor mobiliteit in Noord-Holland Noord!’. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het PvdA initiatiefvoorstel 'Challenge innovatieve 
ideeën voor mobiliteit in Noord-Holland Noord!; 
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2. Over het initiatiefvoorstel advies uit te brengen door middel van bijgaande 
brief aan Provinciale Staten. 
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Wob-besluit Windalarm inzake windturbines Amsterdam 
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 windturbines in 
Amsterdam gedeeltelijk openbaar te maken door middel van een eerste 
deelbesluit dat ziet op correspondentie tussen de provincie en gemeente 
Amsterdam; 
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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Uitvoeringsregeling duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven 
Met de subsidie duurzaamheidsinitiatieven burgercollectieven ondersteunt de 
provincie projecten van energiecoöperaties. Omdat de regeling succesvol blijkt, 
heeft de provincie besloten hiervoor € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven 
burgercollectieven Noord-Holland 2021 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van onder 1 genoemde uitvoeringsregeling voor 2021 
vast te stellen op € 500.000,-; 
3. De onder 1 en 2 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS over dit besluit te informeren door verzending van bijgevoegde brief. 
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Toelichting beveiliging bij BIJ12 
Naar aanleiding van de Statenvergadering op 1 februari jongstleden informeren 
wij Provinciale Staten over de beveiliging van de informatiesystemen van BIJ12. 
 

Besluit 
Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief over de 
beveiligingsissues bij BIJ12. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 16 van Statenlid Kostic (Partij voor de Dieren) 
over ‘snel meer actie om nieuwe geitenhouderij Enkhuizen tegen te houden 
vanwege gezondheidsrisico’s’ 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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Statenlid Kostic (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over de 
mogelijkheden om de komst van een geitenhouderij in Enkhuizen tegen te 
houden via de provinciale Omgevingsverordening. 
 

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. 
 

 
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  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  13  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  1  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  5  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  10, 11, 12  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  6, 7, 8, 9  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  3, 4  
 
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/

