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Openbare besluitenlijst vergadering van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland op 22 juni 2021 

 
1 
 

Onderzoeksrapport Samen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit 
De provincie Noord-Holland zet zich in om de weerbaarheid tegen 
ondermijnende criminaliteit te vergroten en om deze vorm van criminaliteit aan 
te pakken. In dat verband hebben GS onderzoek laten doen naar de wijze 
waarop andere provincies gemeenten ondersteunen bij het versterken van de 
lokale weerbaarheid. Het onderzoek heeft leerpunten opgeleverd voor de 
provincie Noord-Holland ten aanzien van de versterking van de lokale 
weerbaarheid. 
 
Besluit: 
1. Het onderzoeksrapport Samen weerbaar tegen ondermijnende criminaliteit 
vast te stellen; 
2. In te stemmen met de reactie namens GS; 
3. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
 

2 
 

Beslissing op bezwaar reizen voormalig gedeputeerde naar Istanbul 
Op 18 november 2020 is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur inzake -kort samengevat- reizen naar Istanbul van een voormalig 
gedeputeerde, in de periode 2006 tot en met 2008, gedeeltelijk toegewezen. 
Het daarop ingediende bezwaar is nu ongegrond verklaard. Zie voor de 
besluiten www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek en www.noord-
holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken 
 
Besluit: 
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit, onder verbetering van de motivering, te handhaven; 
4. Bezwaarde door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren en het 
besluit te publiceren; 
5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief. 
 

3 
 

Auditopvolging peildatum 1 maart 2021 
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de 
externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en 
Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als 
verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar 
wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS. 
 
Besluit: 
1. De notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 maart 2021 vast 
te stellen; 
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2. Deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief ter 
kennisname door te sturen naar Provinciale Staten 
 

4 
 

Bestuurlijke reactie verslag van bevindingen Publiek Belang accountants 
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2020 afgerond en 
hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft 
hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke 
reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. De bestuurlijke reactie op het Concept-verslag van Bevindingen 2020 van 
Publiek Belang Accountants d.d. 4 juni 2021 vast te stellen; 
2. De bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten 
via bijgevoegde brief. 
 

5 
 

Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021 
De monumentale windmolens in Noord-Holland worden door de provincie als 
een belangrijke structuur beschouwd. Het onderhoud van deze historische 
windmolens brengt hoge kosten met zich mee. Door middel van de 
Uitvoeringsregeling subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021 
wordt de eigenaar in deze kosten tegemoet gekomen. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling (UvR) subsidie historische windmolens Noord-
Holland 2021 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de UvR subsidie historische windmolens Noord-
Holland 2021 op € 705.000,- vast te stellen; 
3. De UvR subsidie historische windmolens Noord-Holland 2021 met 
bijbehorend subsidieplafond in het Provinciaal Blad bekend te maken; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief van bovengenoemde 
besluiten in kennis te stellen. 
 

6 
 

Vaststellen 23 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten 
gelegen in de gemeente Bloemendaal 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Die zijn daarom geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van 23 provinciale monumenten in de gemeente 
Bloemendaal vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van deze 
monumenten en de gemeente Heemstede het besluit onder 1. bekend te 
maken. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 60 van de heer Hoogervorst (SP) over in- en 
uitschrijving Provinciaal Erfgoedregister 
De heer Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over in- en uitschrijvingen van 
monumenten uit het provinciaal erfgoedregister. 
 
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. 
 

8 
 

Brief aan ministerie BZK en JV inzake huisvesting verblijfsgerechtigden 
provincie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland heeft kennisgenomen van het signaal dat is 
afgegeven door een aantal gemeenten dat zij de hoge taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden niet of moeilijk kunnen realiseren. In een brief aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid wordt gepleit hiervoor een oplossing 
te zoeken. Beide ministeries werken op dit dossier samen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het signaal inzake de actualiteiten rond de taakstelling 
huisvesting verblijfsgerechtigden voor gemeenten in Noord-Holland; 
2. Bijgaande brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te 
zenden; 
3. Provinciale Staten over het besluit onder 2 te informeren door middel van 
bijgaande brief en voor te stellen motie M34-2021 hiermee als afgedaan te 
beschouwen. 
 

9 
 

Toekomstperspectief “Geniecampus van de westelijke Randstad” 
Het afgelopen jaar heeft de provincie Noord-Holland ambtelijk samen met de 
gemeente Haarlemmermeer en gemeente Amsterdam gewerkt in het ‘Atelier 
Oostflank Haarlemmermeer’. Dit heeft geleid tot een toekomstperspectief op 
hoe dit gebied zich kan gaan ontwikkelen als onderdeel van de 
zuidwestcorridor van de MRA. Het biedt inzicht in de kansen die ontstaan voor 
dit gebied als opgaven meer met elkaar in verband worden gebracht. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het Toekomstperspectief “Geniecampus van de 
westelijke Randstad”; 
2. PS te informeren met bijgaande brief. 
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10 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 59 van mevrouw Alberts (SP) over de gang van 
zaken rond het Jacob Visterrein in Zaanstad 
Mevrouw Alberts (SP) heeft vragen gesteld over de gang van zaken rond het 
Jacob Visterrein in Zaanstad en het uitblijven van de notitie lintbebouwing. 
 
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. 
 

11 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 65 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks) over 
de samenstelling van sprekers op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. 
Mevrouw Van Wijnen (GroenLinks) heeft vragen gesteld over de samenstelling 
van de sprekers op de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
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. 
 

12 
 

Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2020 
In het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021 wordt onderzocht 
welke nieuwe technologieën en innovaties in mobiliteit een succesvolle 
bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar slimme, schone en veilige 
mobiliteit in Noord-Holland. De gebruiker staat hierbij centraal. Dit gebeurt 
door middel van studies, testen en pilots samen met andere overheden, 
onderzoeksinstituten en bedrijven. In 2020 liepen zeven studies en 30 pilots. 
Door Covid-19 is vertraging opgetreden en stagneerden 18 projecten. 
 
Besluit: 
1. De voortgangsrapportage 2020 Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 
– 2021 vast te stellen; 
2. Door middel van bijgaande brief de voortgangsrapportage 2020 van het 
Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 – 2021 ter kennisname aan te 
bieden aan Provinciale Staten. 
 

13 
 

Aanmelding infrastructurele projecten voor tweede tranche Nationaal 
Groeifonds 
Het Platform Mobiliteit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft twee 
(infrastructuur)projecten aangekondigd voor de tweede tranche van het 
Nationaal Groeifonds. In navolging van de succesvolle aanmelding van de 
Noord-Zuidlijn kondigt het Platform Mobiliteit ook de aanmelding van de 
IJmeerlijn en het Sluiten van de Kleine Ring (beide eveneens metrolijnen) aan. 
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Het Platform Mobiliteit zal na de zomer bezien of de aanvraag van deze 
projecten definitief wordt ingediend. Het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat besluit vervolgens over de daadwerkelijke aanvraag bij het 
Nationaal Groeifonds. Gedeputeerde Staten informeren met deze brief van het 
Platform Mobiliteit, Provinciale Staten over dit voornemen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief "Aanmelding infrastructurele projecten voor 
tweede tranche Nationaal Groeifonds" van het Platform Mobiliteit MRA; 
2. Deze brief middels bijgaande brief aan te bieden aan Provinciale Staten. 
 

14 
 

Herallocatie Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar 
De provincie heeft in 2014 een budget van € 60 miljoen beschikbaar gesteld 
voor een betere bereikbaarheid van de regio Alkmaar (Investeringspakket 
Bereikbaarheid regio Alkmaar). Gedeputeerde Staten besluiten nu om geld dat 
gereserveerd was voor het project N508/Nollenweg anders te besteden: € 7,5 
miljoen wordt gereserveerd als subsidie voor de ontwikkeling van een haven bij 
bedrijventerrein Boekelermeer en € 1,5 miljoen euro houdt de provincie vrij om 
de kruising Nollenweg/Herenweg opnieuw in te richten. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten te vragen in te stemmen om 
• Het project N508/ Nollenweg, diverse kruisingen (iMPI-notering: N508-06: 
Reconstructie N508 inclusief aansluiting N242) uit het iMPI en IPB Alkmaar te 
schrappen en dit bij de eerste actualisatie van het iMPI te verwerken. 
• De hierbij vrij te vallen reservering binnen het IPB Alkmaar als volgt te 
heralloceren: 
o € 7,5 miljoen te reserveren voor een eventuele subsidie/bijdrage voor de 
haven Boekelermeer; 
o € 1,5 miljoen te reserveren voor het herinrichten van de kruising 
Nollenweg/Herenweg ten behoeve van het OV, de doorstroming van de N508 
en de ontsluiting van het bedrijventerrein Beverkoog. Deze kruising maakte 
onderdeel uit van de scope van project N508-06 en zal als nieuw project in de 
studiefase van het iMPI worden opgenomen; 
o De resterende € 2,8 miljoen te reserveren als "risicobuffer voor de resterende 
projecten uit het IPB". 
• Daartoe onderhavige Voordracht vast te stellen en ter besluitvorming aan 
Provinciale Staten voor te leggen. 
 

15 
 

Advies opsporingsvergunning geothermie Gooi en Vechtstreek/Larderel 
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het 
zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het 
Rijk ontving een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte 
van Larderel Energy B.V. voor de locatie Gooi en Vechtstreek. Dit valt onder de 
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Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd 
advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland ligt. 
 
Besluit: 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
Gooi en Vechtstreek 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. 
 

16 
 

Advies opsporingsvergunning geothermie Westeinder1/IPS 
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het 
zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het 
Rijk ontving een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte 
van IPS Geothermal Energy B.V. voor de locatie Westeinder1. Dit valt onder de 
Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd 
advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland ligt. 
 
Besluit: 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
Westeinder1 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. 
 

17 
 

Annotatie vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst NZKG 24 juni 2021 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen 
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG 
op 24 juni 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 24 juni 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

18 
 

Geannoteerde agenda Algemene Vergadering IPO van 28 juni 2021 
GS bespreken de agenda voor de Algemene Vergadering van het Inter 
Provinciaal Overleg op 28 juni 2021 
 
Besluit: 
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Kennis te nemen van de agenda IPO AV van 28 juni 2021 en in te stemmen met 
de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
 

19 
 

Concept kaderstellende notitie voor de Europastrategie 2022-2030 
De kaderstellende notitie is bedoeld om op hoofdlijnen de thematische focus 
van de Europastrategie te bepalen. De specifieke belangen en concrete 
activiteiten zullen uiteindelijk een plek krijgen in de Europastrategie die in het 
najaar van dit jaar wordt vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. De kaderstellende notitie voor de Europastrategie 2022-2030 vast te stellen; 
2. PS te informeren door bijgaande brief. 
 

20 
 

Monitor Detailhandel Noord-Holland 2020-2021 
De Monitor Detailhandel Noord-Holland is een jaarlijkse analyse van de trends 
en ontwikkelingen binnen de detailhandel, aangevuld met actuele data over 
gemeentelijke plannen. Er is sprake van een status quo in 2020. Ondanks het 
effect van COVID-19 blijkt sprake te zijn van een lichte banengroei, die 
voornamelijk te vinden is in het online-winkelen. Het aantal en de oppervlakte 
van winkels is afgelopen jaar opnieuw afgenomen. De leegstand is ongeveer 
gelijk gebleven en de toekomstbestendigheid van winkelgebieden afgenomen. 
 
Besluit: 
1. De Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2020-2021 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief. 
 

21 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 57 van mevrouw Bezaan (PVV) over mogelijke 
aankoop aandelen Stedin Groep door Noord-Hollandse gemeenten 
Het Statenlid I.A. Bezaan (PVV) heeft vragen gesteld over de mogelijke aankoop 
aandelen Stedin Groep door Noord-Hollandse gemeenten. 
 
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. 
 

22 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 67 van de heer De Wit (VVD) over onderzoek 
naar geitenhouderijen vertraagd: wat betekent dit voor de geitenstop in 
Noord-Holland? 
De heer De Wit (VVD) heeft vragen gesteld wat de vertraging bij het onderzoek 
naar geitenhouderijen betekent voor de geitenstop in Noord-Holland. 
 
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. 
 

23 
 

Annotatie Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. op 28 juni 2021 
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap Loosdrecht 
e.o.. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op 28 juni 2021 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
 

 
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  1, 2, 3, 4  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  5, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  8, 9, 10, 11  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  18  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  12, 13, 14  
J. van Oorsouw  tel. (06) 2946 9605  15, 16, 17  
 
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/

