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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 20 april 2021 
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Cultuurconvenant 2021-2024 Ministerie van OCW - MRA 
Iedere vier jaar sluit het ministerie van OCW convenanten af met de lagere 
overheden met als doel afspraken te maken over de instandhouding van de 
culturele infrastructuur. Gezien het opkomende belang van stedelijke regio’s in 
het landelijke cultuurbeleid, heeft het Ministerie er voor gekozen om ook een 
convenant af te sluiten met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Provincie 
Noord-Holland is samen met de gemeente Amsterdam bestuurlijk trekker en 
voorzitter van het samenwerkingsprogramma Kunst, Cultuur en Erfgoed in de 
MRA. 
 

Besluit 
1. Om het ‘Cultuurconvenant 2021-2024 Ministerie van OCW – MRA’ met het 
Ministerie van OCW mede aan te gaan. 
2. Portefeuillehouder Cultuur te machtigen om dit convenant mede te 
ondertekenen. 
3. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief. 
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Uitnodiging aan gemeenten tot voorstel propositie noodfonds sociale infra 
voorjaar 2021 
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een 
noodfonds in te stellen voor culturele en maatschappelijke organisaties die 
schade hebben als gevolg van de coronacrisis. Met dit noodfonds heeft de 
provincie in 2020 samen met de gemeenten 100 instellingen financieel kunnen 
ondersteunen. Het resterende budget wordt ingezet voor noodsteun in de 
periode 1 januari – 1 juli van 2021. Gedeputeerde Staten nodigen de 
samenwerkende Noord-Hollandse gemeenten in Metropoolregio Amsterdam 
(MRA, minus Amsterdam) en Noord-Holland Noord (NHN) uit, uiterlijk 1 juli 
2021, een voorstel in te dienen voor steun aan culturele instellingen van vitaal 
regionaal belang. Op basis van deze voorstellen zullen GS bijdragen uit het 
noodfonds verstrekken aan de gemeenten. 
 

Besluit 
1. Met bijgaande brieven de samenwerkende gemeenten in de Metropool Regio 
Amsterdam (minus Amsterdam en Flevoland) en Noord-Holland Noord, uit te 
nodigen tot het indienen van twee voorstellen (één per regio) voor het 
toewijzen van de restantmiddelen uit het noodfonds sociale infrastructuur voor 
noodsteun aan de instellingen in de periode 1 januari – 1 juli 2021, conform 
bijgaande voorwaarden en procesvoorstel; 
2. Niet bestede middelen van het noodfonds sociale infrastructuur in 2020 na 
vaststelling van de subsidies 2020 wederom in te zetten voor noodsteun in 
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2021, door middel van het verstrekken van incidentele subsidies aan de 
desbetreffende gemeenten, conform het doel van motie 41; 
3. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief. 
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Actualisatie provinciaal erfgoedregister: diverse in- en uitschrijvingen van 
provinciale monumenten 
Het voornemen wordt bekend gemaakt om drie objecten, die voor de provincie 
van provinciaal belang zijn, aan te wijzen tot provinciaal monument. Daarnaast 
wordt in het kader van de actualisering van het provinciaal erfgoedregister een 
aantal monumenten uit het erfgoedregister uitgeschreven. 
 

Besluit 
1.In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister en 
conform artikel 2.23, lid 1 van de Omgevingsverordening Nood-Holland 2020 
het voornemen bekend te maken de navolgende objecten aan te wijzen als 
provinciaal monument: 
a. stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag, Stationsbuurt 3 te Benningbroek 
in de gemeente Medemblik; 
b. molen De Paauw, Nauerna 43B te Assendelft in de gemeente Zaanstad; 
c. molen van Sloten, Akersluis 10 te Amsterdam in de gemeente Amsterdam. 
2. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister en 
conform artikel 2.23, leden 4 en 5 van de Omgevingsverordening Noord-
Holland 2020 het voornemen bekend te maken de navolgende monumenten uit 
te schrijven uit het provinciaal erfgoedregister: 
a. kringenwetboerderij Vechthoeve (onderdeel Stelling van Amsterdam), 
Weesperbinnenweg 11 te Muiden in de gemeente Gooise Meren; 
b. gemaal van de polder Schellinkhout, gelegen aan de Zuiderdijk 56 te 
Schellinkhout in de gemeente Drechterland; 
c. inwateringsduikersluis De Spuiter, gelegen nabij Zuiderdijk 30 te Venhuizen 
in de gemeente Drechterland; 
d. grenspalen, gelegen langs de Kennemerbeekweg/Zandweg te Bennebroek in 
de gemeente Bloemendaal. 
3. Het voornemen bekend te maken de redengevende omschrijvingen vast te 
stellen van: 
a. het stationsgebouw “Abbekerk-Lambertschaag” te Benningbroek; 
b. molen “De Paauw” te Assendelft; 
c. molen van “Sloten” te Amsterdam. 
4. De directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden de voorgenomen 
besluiten 1 tot en met 3 bekend te maken en tevens de voorgenomen besluiten 
via de provinciale website en het provinciaal blad te publiceren. 
5. PS over de voorgenomen besluiten 1 en 2 via inliggende brief te informeren. 
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Vergadering Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d. 22 april 2021 
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Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De provincie is lid van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de onderlinge vergadering van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 22 april 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van de onderlinge vergadering van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. op 22 april 2021. 
 

5 
 

Uitstel termijn oplevering project Uitvoeringsregeling bestrijding verdroging 
natuur Noord-Holland 2017 
Met het besluit van gedeputeerde staten van 20 april 2021 wordt de nieuwe 
afrondingsdatum voor de laatste drie projecten in het kader van de 
Uitvoeringsregeling bestrijding verdroging natuur Noord-Holland 2017 op 1 
april 2023 vastgesteld. 
 

Besluit 
1. De termijn voor de afronding van de verleende subsidies op grond van 
Uitvoeringsregeling bestrijding verdroging natuur 
Noord-Holland 2017, vast te stellen op uiterlijk 1 april 2023; 
2. De betreffende aanvragers per brief te informeren; 
3. De uitvoering hiervan conform het mandaat bij Sector Subsidie en Inkoop 
neer te leggen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 27 van de heer Koyuncu (DENK) over De 
veiligheid bij Waternet 
Meneer Koyunçu (DENK) heeft vragen gesteld over de veiligheid bij Waternet. 
 

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. 38 van de heer De Wit (VVD) over 
beschikbaarheid zoetwater 
De heer B.G.P. de Wit (VVD) stelt vragen over de beschikbaarheid van zoetwater 
in Noord-Holland. Hij doet dit naar aanleiding van een brief van de minister 
van I&W aan de Tweede Kamer over grondwateronttrekkingen in Nederland. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
 

8 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 34 van mevrouw Kaamer van Hoegee (VVD) 
over Bouwstop belangrijke groeigebieden Amsterdam 
Mevrouw J.F.L. Kaamer van Hoegee (VVD) heeft vragen gesteld over Bouwstop 
belangrijke groeigebieden Amsterdam. 
 

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. 18 van de heer Hoogervorst (SP) en de heer 
Klein (ChristenUnie) over Onderhoud en instandhouding (lange-afstand)-
fietspad Noord-Hollandse kust 
De heer W. Hoogervorst (SP) en de heer dr. M.C.A. Klein (ChristenUnie) hebben 
vragen gesteld over het onderhoud en de instandhouding (lange-afstand)-
fietspad Noord-Hollandse kust. 
 

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. 10 van de heer Jensen (JA21) over de plaatsing 
van windturbines en uitzondering van de 600 meter norm binnen de MRA 
Namens de fractie van JA21zijn schriftelijke vragen gesteld over de plaatsing 
van windturbines en uitzondering van de 600 meter norm binnen de MRA. 
 

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. 21 van de heer Van Gilse en mevrouw Kaamer 
van Hoegee (VVD) over Wind op land 
Namens de fractie van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over Wind op 
land. 
 

Besluit 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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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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Vergadering IPO Bestuur 22 april 2021 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 22 april 2021 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 22 april 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Afhandeling motie 184/2020, Investeren in stageplekken voor Noord-
Hollandse jongeren 
Via motie 184 hebben Provinciale Staten het college verzocht om in gesprek te 
gaan met de technieksector om te onderzoeken of er ondersteuning van de 
provincie nodig is voor het oplossen van een mogelijk tekort aan stageplaatsen 
of leerbanen ten gevolge van Covid19 maatregelen. De conclusie is dat er nu 
geen problemen zijn bij de MBO 
techniekopleidingen om jongeren aan stages en/of leerwerkplekken te helpen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek naar de beschikbaarheid 
van stage- en leerwerkplekken in de techniek voor jongeren in Noord-Holland; 
2. Provinciale Staten voor te stellen Motie 184-2020 als afgehandeld te 
beschouwen; 
3. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Jaarverslagen 2020 adviescommissies detailhandel 
In het Detailhandelsbeleid Noord-Holland is geborgd dat er twee Regionale 
Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale 
Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en 
regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal 
afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Deze activiteiten leggen zij vast 
in een jaarverslag. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de jaarverslagen 2020 van de Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) en de Regionale Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Noord (RAC NHN); 
2. De jaarverslagen met bijgaande brief te versturen naar Provinciale Staten. 
 

15 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 31 van de heer Cardol (GroenLinks) over het 
Nationaal Strategisch Plan 
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Gedeputeerde Staten hebben vragen van de heer M.T. Cardol (GroenLinks) over 
het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
beantwoord. 
 

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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Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer 
Gedeputeerde Staten keuren het Provinciaal Inpassingsplan(PIP) Schil 
Naardermeer en de Nota van Beantwoording over de ingediende zienswijzen op 
het ontwerp PIP Schil Naardermeer en het ontwerp-Watergebiedsplan 
Naardermeer en omliggende schil goed en dragen deze voor aan Provinciale 
Staten ter vaststelling. Met het inpassingsplan wordt voorzien in een 
bestemmingswijziging naar natuur. Daardoor kan er een natte bufferzone 
rondom het Naardermeer worden aangelegd. Deze natte ‘Schil’ is nodig om de 
natuur in het gebied te verbeteren en het Naardermeer toekomstbestendig te 
maken. 
 

Besluit 
Bijgaande voordracht vast te stellen en deze aan PS toe te zenden, waarbij aan 
PS wordt voorgesteld: 
a. Het provinciaal inpassingsplan (PIP) Schil Naardermeer (bestaande uit regels, 
verbeelding, toelichting en bijlagen) vast te stellen; 
b. De gezamenlijke Nota van Beantwoording over de ingediende zienswijzen op 
het ontwerp-PIP Schil Naardermeer en het ontwerp Watergebiedsplan (WGP) 
Naardermeer en omliggende schil vast te stellen; 
c. Het vastgestelde PIP Schil Naardermeer gedurende 6 weken ter visie te 
leggen en daarbij te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing is. 
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Samenwerkingsovereenkomst Schil Naardermeer 
Gedeputeerde Staten besluiten, gelet op de voorgenomen uitvoering van het 
inrichtingsplan Schil Naardermeer, een samenwerkingsovereenkomst aan te 
gaan met de projectpartners Waterschap AGV en Natuurmonumenten. Voorts 
besluiten Gedeputeerde Staten de portefeuillehouder te machtigen om de 
overeenkomst te ondertekenen. 
 

Besluit 
1. De samenwerkingsovereenkomst (SOK) Schil Naardermeer ter uitvoering van 
het inrichtingsplan Schil Naardermeer, met de projectpartners Waterschap AGV 
en Natuurmonumenten aan te gaan; 
2. Portefeuillehouder te machtigen om SOK te tekenen. 
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Gebiedsgerichte ontheffingen in het kader van de Wet natuurbescherming 
Er is sprake van een toenemende vraag naar gebiedsgerichte ontheffingen 
(GGO’s) in het kader van de Wet natuurbescherming, als gevolg van grote 
verduurzamings- en woningbouwopgaven in stedelijk gebied. De beleidsregel 
natuurbescherming Noord-Holland is uitgebreid met richtlijnen hiervoor. 
Tegelijk wordt gestart met een lerende aanpak GGO, samen met gemeenten. 
Hiermee stellen we Provinciale Staten voor motie M107-2019 af te doen. 
 

Besluit 
1. De Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland te wijzigen conform 
bijgaand wijzigingsbesluit; 
2. Te starten met een ‘lerende aanpak gebiedsgerichte ontheffingen’ door 
middel van proefprojecten; 
3. PS voor te stellen motie M107-2019 af te doen, middels 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: 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2, 3, 13, 14, 15  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  16, 17, 18  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  5, 6, 7, 8  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  10, 11, 12  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  9  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  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/

