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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 21 september 2021 

 
1 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 72 van de heer Cardol (GroenLinks) over 
gevolgen van uitspraak rechtbank Noord-Nederland voor bollenteelt in Noord-
Holland en de effecten daarvan op gezondheid en natuur 
GroenLinks heeft vragen gesteld over de gevolgen van de uitspraak van 
rechtbank Noord-Nederland voor de bollenteelt 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. 
 

2 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 73 van de Statenleden Kostić en Zoon (Partij 
voor de Dieren) over gerechtelijke uitspraak van landbouwgif 
Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de gevolgen van de uitspraak 
van rechtbank Noord-Nederland over gewasbeschermingsmiddelen nabij 
Natura 2000. 
 
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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Programma Natuurnetwerk 2022 
Met het Programma Natuurnetwerk (PNN) wordt verantwoording afgelegd over 
de voortgang en programmering van het Natuurnetwerk Nederland. Het 
programma sluit aan bij de gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf 
2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de verschillende (deel)gebieden. 
Het Programma Natuurnetwerk wordt jaarlijks geactualiseerd en ter 
besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. 
 
Besluit: 

1. De bijgevoegde Statenvoordracht vast te stellen, waarin aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld het Programma Natuurnetwerk 2022 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale 
Staten te zenden met bijgaande brief; 
3. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie M54-2021, aangenomen op 17 
mei 2021, af te doen. 
 

4 Samenwerkingsafspraken MRA 
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 Op 13 september 2021 hebben PS gesproken over de concept-
samenwerkingsafspraken van de MRA en terzake twee moties aangenomen. 
Het College van GS heeft de voorzitter van de transitiecommissie van de MRA 
per brief geïnformeerd over de opvattingen van PS en GS inzake de concept-
samenwerkingsafspraken. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande brief in reactie op de concept-samenwerkingsafspraken MRA, aan 
de transitiecommissie MRA te verzenden; 
2. Aan PS voor te stellen de moties 2021-153 en 2021-157 daarmee als 
afgedaan te beschouwen; 
3. De brief aan PS te zenden door middel van bijgaande oplegbrief. 
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Terinzagelegging Concept Afwegingskader Energietransitie Hollandse 
Waterlinies 
In het ontwerp 1e partiële herziening OV NH 2020 is een wijziging opgenomen 
voor het artikel over UNESCO-werelderfgoederen. De verbodsbepalingen voor 
zon en wind in de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie 
vervallen. Hieraan is de voorwaarde gesteld dat het Afwegingskader 
Energietransitie Hollandse Waterlinies gereed is voordat de verbodsbepalingen 
vervallen. Uit het kader wordt namelijk duidelijk waar en onder welke 
voorwaarden er ruimte wordt geboden aan zon- en windinitiatieven. 
Besluitvorming over het afwegingskader vindt plaats na de ter inzagelegging. 
 
Besluit: 
1. Het concept Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies ter 
inzage te leggen tegelijkertijd met het ontwerp 1e partiële herziening 
Omgevingsverordening NH 2020 te weten van 27 september tot en met 8 
november 2021; 
2. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen door te 
voeren; 
3. Het concept Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies middels 
bijgevoegde brief als achtergrondstuk aan te bieden aan PS t.b.v. de 
behandeling van het ontwerp 1e partiële herziening Omgevingsverordening 
Noord-Holland 2020 in de commissie RWK. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 69 van de heer Voskuil (PvdA) over Invoering 
OvNH2022 
De door het statenlid de heer L.Hj. Voskuil (PvdA) gestelde vragen over de 
invoering van de Omgevingsverordening Noord – Holland 2022 zijn 
beantwoord. 
 
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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Beantwoording Statenvragen nr. 86 van de heer Dekker (Forum voor 
Democratie) over watermanagement en klimaatadaptatie 
De heer drs. R.J. Dekker (Forum voor Democratie) heeft vragen gesteld over 
Watermanagement en klimaatadaptatie. 
 
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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A.C. de Graafweg Opmeer 
De A.C. de Graafweg (N241) is een 12 kilometer lange en vrij smalle weg met 
veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De provincie past de weg aan 
om de verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te garanderen. Om 
de verbetering aan de weg mogelijk te maken moeten binnen de bebouwde 
kom van Opmeer vrijwel alle bomen langs de A.C. de Graafweg gekapt worden. 
Snelheidsverlaging heeft daar helaas geen effect op. Na realisatie worden de 
bomen in Opmeer op veilige afstand langs de weg teruggeplant. 
 
Besluit: 
1. Om de snelheid op de A.C. de Graafweg in Opmeer te handhaven op 80 
km/h en 10 % meer bomen terug te planten dan worden gekapt; 
2. Te investeren in de optimalisatie van de gemeentelijke geluidswal in overleg 
met de gemeente Opmeer en de bewoners; 
3. Provinciale Staten met bijgevoegde brief hierover te informeren. 
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Verkeersveiligheid kruisingen N248 
De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen maanden samen met de 
gemeenten Hollands Kroon en Schagen een onderzoek gedaan naar mogelijke 
maatregelen om de verkeersveiligheid op de kruising N248 met de Wadweg en 
de kruising N248 met de Waardpolderhoofdweg te verbeteren. De directe 
aanleiding voor de start van het onderzoek was een dodelijk ongeval met een 
fietser dat eind vorig jaar op de kruising met de Wadweg heeft plaatsgevonden. 
In drie verschillende sessies hebben omwonenden hun wensen en ideeën voor 
de kruispunten gegeven. Deze input is mede bepalend geweest voor de 
voorgestelde maatregelen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de voorkeursmaatregelen die nader uitgewerkt worden 
voor de kruising N248-Wadweg te Schagen en de kruising N248-
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Waardpolderhoofdweg te Kolhorn; 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - februari t/m juli 2021 
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-
vervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De 
regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-
verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het 
project HOV in ’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren, 
de verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve 
te versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een 
voortgangsrapportage ontvangen. 
 
Besluit: 

1. De halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ‘t Gooi van februari t/m 
juli 2021 vast te stellen; 
2. Deze halfjaarrapportage door middel van bijgevoegde brief te versturen aan 
de leden van Provinciale Staten. 
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Versterking kapitaalstructuur Alliander 
Alliander heeft haar aandeelhouders op 31 mei 2021 een verzoek gestuurd om 
het vermogen van Alliander te versterken. Elke aandeelhouder is gevraagd om 
ten minste naar rato van het aandelenbezit een lening te verstrekken. De 
lening zal over enkele jaren worden omgezet in eigen vermogen/extra 
aandelen in Alliander. Dit extra vermogen zal door Alliander worden 
aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien 
deze belangen zijn GS voornemens - onder de voorwaarde dat er voldoende 
duidelijkheid bestaat over de lange-termijn financiering van de net-
infrastructuur - een lening van € 55 miljoen te verstrekken aan Alliander. Dit 
voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld hun 
wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen. 
 
Besluit: 

1. Voornemens te zijn tot het verstrekken van een converteerbare lening van € 
55 miljoen aan Alliander N.V., mits voldoende duidelijkheid bestaat over de 
lange-termijn financiering van de netinfrastructuur; 
2. Voornemens te zijn op de aandeelhoudersvergadering van Alliander N.V. in 
te stemmen met het voorstel tot delegatie aan de Raad van Bestuur van de 
bevoegdheid tot een toekomstige uitgifte van aandelen in Alliander N.V., 
conform de condities zoals opgenomen in de leningsovereenkomst; 
3. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden 
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld wensen en bedenkingen op de 
voorgenomen besluiten ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 71 van de heren Van den Berg en Mantel 
(JA21) over kwaliteit drinkwater in gevaar door boren naar aardwarmte 
Dhr. D.J. van den Berg en dhr. I.J.M. Mantel (JA21) hebben vragen gesteld over 
gevaar kwaliteit drinkwater in door boren naar aardwarmte. 
 
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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Afhandeling motie 13-2021 RO instrumenten voor Voedselvisie en Masterplan 
biodiversiteit 
Provinciale Staten hebben op 1 februari 2021 met motie M13-2021 het college 
van Gedeputeerde Staten opgeroepen na te gaan of RO-instrumenten van de 
Provincie bruikbaar zijn ter bevordering van de doelen van de Voedselvisie en 
het Masterplan Biodiversiteit; daarbij extra aandacht te geven aan de 
overgangszones tussen Natura2000-gebieden en het omringende landelijk 
gebied en daarbij het level playing field voor bedrijven te waarborgen. Het 
college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan 
deze motie. 
 
Besluit: 

1. Bijgaande brief aan Provinciale Staten te verzenden; 
2. Provinciale Staten te verzoeken motie M13-2021 als afgedaan te 
beschouwen. 
 

 
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. Hartog                   tel. (06) 4813 9088  5, 13  
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412  1, 2, 3  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  6, 7  
I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882  11, 12  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  8, 9, 10  
 
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.  
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• 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/

