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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 17 augustus 2021 

 
1 
 

Vrijgave partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 
In overleg met de grondeigenaren en de gemeente Waterland is de ligging van 
het kavelpad naar de Molenkade 2 te Katwoude zoals dat is bestemd in het 
provinciaal inpassingsplan N247 gewijzigd. Met de partiële herziening van het 
inpassingsplan wordt voorzien in een bestemmingswijziging zodat het aan te 
leggen kavelpad Molenkade 2 de juiste bestemming krijgt. 
 
Besluit: 

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 partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 vast te 
stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
3. Portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om eventuele genoemde data in 
de stukken aan te passen en te machtigen voor redactionele aanpassingen; 
4. PS met bijgevoegde brief te informeren over deze besluiten. 
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Conceptagenda Slimme en Schone Logistiek 
De logistieke sector is belangrijk voor Noord-Holland. Iedere dag zijn in onze 
provincie goederen op weg naar hun bestemming. Omdat er de komende jaren 
veel Noord-Hollanders bijkomen wordt het steeds drukker op onze 
(vaar)wegen. Ook het goederenvervoer neemt toe. In de Agenda Slimme en 
Schone Logistiek beschrijft de provincie hoe zij, samen met andere overheden, 
ondernemers en kennisinstellingen, de logistieke sector ondersteunt en 
stimuleert om te verduurzamen en met behulp van slimme digitale systemen 
efficiënter te werken. Dat biedt ook kansen om de CO2-uitstoot te beperken en 
de leefbaarheid in Noord-Holland te verbeteren. Gedeputeerde Staten vragen 
Provinciale Staten te reageren op de conceptagenda. 
 
Besluit: 
De conceptagenda Slimme en Schone Logistiek ter bespreking voor te leggen 
aan de commissie Mobiliteit & Bereikbaarheid door middel van bijgaande brief. 
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Correctie wijziging Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland 
Gedeputeerde Staten herstellen hiermee het besluit van 6 juli 2021 waarbij met 
een wijziging van de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland 
reeds was beoogd om extern salderen met veehouderijen in Noord-Holland 
open te stellen. 
 
Besluit: 
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De Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland te wijzigen door 
middel van bijgaand wijzigingsbesluit en dat besluit bekend te maken in het 
Provinciaal Blad. 
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Jaarverslag Hoor- en adviescommissie 
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- 
en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar 
werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag over 2020 van de Hoor- en 
adviescommissie Noord-Holland (HAC); 
2. Het jaarverslag door middel van bijgaande brief aan te bieden aan 
Provinciale staten via de statengriffier. 
 

 
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  4  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  3  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1,2   
 
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/

