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

1 
 

Advies inzake het initiatiefvoorstel van het CDA afwegingskader energie uit 
wind en zon op land 
GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de CDA-fractie om het 
afwegingskader energie uit wind en zon op land niet op te nemen in de 
omgevingsverordening NH2022. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van bijgaand initiatiefvoorstel van het CDA tot het 
opnemen van toetsingscriteria in de omgevingsverordening NH2022 en het 
verzoek om daarover te adviseren; 
2. Over het initiatiefvoorstel advies uit te brengen door middel van bijgaande 
brief aan PS. 
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Brief aan PS - Bibob bij gemeenten 
De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken 
hoe gemeenten ervoor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit 
middels de Wet Bibob en of er behoefte is aan verdere ondersteuning bij de 
uitvoering van deze wet. De uitkomst van het onderzoek is opgenomen in het 
rapport ‘Uitvoering wet Bibob door gemeenten’, dat in januari 2020 door GS is 
vastgesteld. Aan de aanbevelingen uit dit rapport is succesvol uitvoering 
gegeven in het afgelopen jaar. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de uitvoering van de acties die zijn voortgekomen uit 
het rapport ‘Uitvoering wet Bibob door gemeenten’; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief hierover te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 47 van de heer Smaling (SP) over de 
ontwikkelingen rond de toekomstige woonwijk Lange Weeren in de gemeente 
Edam-Volendam 
Beantwoording vragen van de heer dr.ir. E.M.A. Smaling (SP) over de 
ontwikkelingen rond de toekomstige woonwijk Lange Weeren in de gemeente 
Edam-Volendam 
 

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. 
 

4 Visie stationsgebied Haarlem 
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 Na een inspraakperiode van 6 weken is de definitieve visie voor stationsgebied 
Haarlem op 18 mei goedgekeurd in het college van B&W van de gemeente 
Haarlem (als bevoegd gezag). De provincie is hierbij betrokken vanuit onze 
stimulerende rol rond knooppuntontwikkeling. In de visie worden 5 ambities 
en 3 hoofdvarianten beschreven. De komende periode wordt ingezet op 
vervolgonderzoek om te komen tot een voorkeursvariant. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de definitieve visie voor stationsgebied Haarlem; 
2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemde besluiten. 
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Fase 2 Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 
Samen met de regio werkt de provincie aan het Landschapsplan Stelling van 
Amsterdam / Verbinding A8-A9. De tweede fase van het Landschapsplan is 
afgerond. Het Landschapsplan is daarmee een stap verder gebracht. In dit 
tweede tussenrapport zijn de belangrijkste onderdelen benoemd voor de 
mogelijke inpassing van de Verbinding A8-A9. De adviesbureaus werken fase 3 
en 4 uit op basis van de bevindingen uit fase 2. Aan het eind van het jaar 
nemen Gedeputeerde Staten een besluit over het complete Landschapsplan. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van rapportage ‘Bouwstenen voor het Landschapsplan 
Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9’ met de volgende bouwstenen: 
a) herstel en versterking inundatiegebied; 
b) herstel en versterking Verboden Kringen / schootsveld; 
c) herstel en versterking hoofdweerstandslijn; 
d) herstel en versterking watermanagementsysteem. 
e) aansluiting op de A9 (type aansluiting en ligging); 
f) ligging in de Assendelver polders (maaiveld of verdiept); 
g) inpassing van de Verbinding A8-A9. 
2. Kennis te nemen van het advies van het Kwaliteitsteam over de rapportage 
‘Bouwstenen voor het landschapsplan’; 
3. Provinciale Staten per brief te informeren en aan te bieden om een 
technische toelichting te geven. 
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Financieringsovereenkomst Zero Emissie materieel en implementatie ov-
concessie Gooi en Vechtstreek 
Op 11 juli 2021 start Transdev met de nieuwe ov-concessie Gooi en 
Vechtstreek 2021-2030. De voorbereidingen voor de start van de ov-concessie 
zijn in volle gang. Met Transdev en ING zijn afspraken gemaakt over de 
financiering en aanschaf van elektrische bussen voor deze nieuwe ov-
concessie. Deze bussen rijden waarschijnlijk vanaf medio 2022 in de Gooi en 
Vechtstreek. 
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Besluit 
1. Bijgaande financieringsovereenkomst met Transdev, de materieel BV en ING 
aan te gaan voor de financiering van het Zero Emissie Materieel in de nieuwe 
concessie Gooi en Vechtstreek onder de opschortende voorwaarde dat is 
vastgesteld dat na het bekend maken van dit besluit 20 kalenderdagen zijn 
verstreken zonder dat er rechtsmiddelen tegen dit besluit zijn ingesteld, dan 
wel alle eventueel verzochte voorlopige voorzieningen zijn afgewezen c.q. alle 
daartoe strekkende verzoeken zijn ingetrokken; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de overeenkomst 
redactioneel te wijzigen en te ondertekenen namens GS; 
3. De sectormanager Mobiliteit te machtigen om de subsidiebeschikking voor 
de ov-concessie Gooi en Vechtstreek 2021-2030 hier op aan te passen; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 49 van mevrouw Kuiper-Kuijpers (CDA) over 
De parellelweg N240 gedeelte Almereweg N239 
Mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (CDA) heeft Statenvragen gesteld over De 
parallelweg N240, gedeelte Almereweg N239. 
 

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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Actualisatie werkafspraken met PS over het iMPI 
PS besluiten voortaan twee keer per jaar over de voortgang van provinciale 
infraprojecten. GS zullen PS van tevoren bijpraten over de projecten. Deze 
nieuwe werkafspraken gaan komend najaar in, bij de behandeling van het 
integraal Meerjaren Programma Infrastructuur (iMPI). Hiermee geven GS 
invulling aan de behoefte van PS om eerder en beter bij de besluitvorming 
betrokken te worden. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de geactualiseerde werkafspraken tussen GS en PS over 
besluitvorming betreffende promoties van iMPI projecten; 
2. PS te informeren over de geactualiseerde werkafspraken middels bijgaande 
brief. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 1 juni 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 
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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 1 juni 2021 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
bij provinciale bedrijven 
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Vaststellen datarapportages luchtmeetnet 2020 
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de 
Haarlemmermeer is ook in 2020 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese 
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien 
zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie 
de regio’s dalen. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit 
in de drie regio's, die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-
Holland. 
 

Besluit 
1. De datarapporten luchtkwaliteit 2020 voor de regio’s IJmond, het 
Havengebied van Amsterdam en Haarlemmermeer vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van de 
bijgevoegde brief; 
3. De gemeente Haarlemmermeer te informeren over het datarapport 
luchtkwaliteit voor Haarlemmermeer door middel van bijgevoegde brief. 
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Opnieuw opleggen geheimhouding onderzoeksrapport invordering verbeurde 
dwangsommen 
Er is in opdracht van het college in 2020 een onafhankelijk onderzoek 
uitgevoerd naar het proces van invorderen van de dwangsommen. In verband 
met informatie over dossiers die onder de rechter zijn, blijft het rapport 
vertrouwelijk totdat de gerechtelijke procedures zijn afgerond. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met de 
belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, d en g, van de 
Wob geheimhouding op te leggen op het onderzoeksrapport van EIFFEL inzake 
het proces rondom de invordering van verbeurde dwangsommen d.d. 29 juli 
2020 met kenmerk 1472671/1472670 en voort te laten duren tot in ieder 
geval 1 mei 2022 en dan opnieuw te bezien of de geheimhouding voort moet 
duren; 
2. Aan Provinciale Staten met bijgevoegde brief te verzoeken deze 
geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende PS-vergadering en voort 
te laten duren tot in ieder geval 1 mei 2022, conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit. 
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Rapport commissie Van Aartsen - Om de leefomgeving 
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 
neemt kennis van de maatregelen uit dit rapport. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van het adviesrapport van de Adviescommissie 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving ‘Om de leefomgeving, 
omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur’. 
 

13 
 

Advies opslagplan brijn PWN Andijk 
Drinkwaterbedrijf PWN vroeg het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
in te stemmen met een plan om water dat overblijft bij de productie van 
drinkwater (brijn) dieper dan 100 meter onder de grond op te slaan. Dit is een 
procedure inzake de Mijnbouwwet en valt onder het bevoegd gezag van het 
Rijk. Het Rijk moet hierover wel advies vragen aan de provincie. Noord-Holland 
adviseert positief omdat zij geen negatieve gevolgen verwacht voor mens en 
milieu wanneer het water diep in de ondergrond wordt opgeslagen. Het advies 
is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
 

Besluit 
1. Het advies over het opslagplan brijn PWN Andijk 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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Advies opsporingsvergunning aardwarmte AlmereDiemen1 
N.V. HVC, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. en de Gemeente 
Almere hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor 
de locatie AlmereDiemen1. Dit valt onder de Mijnbouwwet waarvoor het Rijk 
het bevoegd gezag is. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen 
omdat het zoekgebied deels in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid 
door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in 
overleg met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Gooise Meren en Weesp en 
waterschap/drinkwaterbedrijf Amstel, Gooi en Vecht/Waternet. 
 

Besluit 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
AlmereDiemen1 vast te stellen; 
2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren 
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over het advies; 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Advies opsporingsvergunning aardwarmte Purmerend 3 
Yeager Energy B.V. heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte 
aangevraagd voor de locatie Purmerend3. 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. Het advies is 
voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand 
gekomen in overleg met de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-
Volendam, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland, het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN. 
 

Besluit 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
Purmerend3 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. 
 

 

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  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  3, 4  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  5, 6, 7, 8  
J. van Oorsouw  tel. (06) 2946 9605  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  
 
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/

