
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 23 maart 2021 
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Verruimde uitgangspunten evenementensponsoring 2021-2022 
In 2020 hebben GS de reguliere sponsorvoorwaarden verruimd om zo meer 
evenementen te kunnen sponsoren. Vanwege het corona virus kunnen er op dit 
moment bijna geen evenementen plaatsvinden, maar evenementorganisaties 
houden er rekening mee dat er in de tweede helft van 2021 wel weer 
publieksevenementen mogelijk zijn. Daarom wil de provincie Noord-Holland de 
periode van de verruimde sponsorvoorwaarden verlengen tot en met 1 januari 
2022. Ook worden de voorwaarden aangepast, zodat ook festivals gericht op 
jongeren in aanmerking kunnen komen voor sponsoring. Hiermee kan de 
provincie Noord-Holland meer jongeren bereiken en invulling geven aan een 
grote maatschappelijke behoefte. 
 

Besluit 
1. De uitgangspunten voor evenementensponsoring 2020-2023 van 1 juni 
2021 tot en met 1 januari 2022 te verruimen; 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Wijziging subsidieplafond 2020 POP3-Noord-Holland onderdeel Jonge 
landbouwers 
GS hebben het subsidieplafond voor de openstelling van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) onderdeel Jonge landbouwers uit 
2020 gewijzigd van € 40.000,- naar € 265.000,-. Door deze verhoging kan 
aan alle positief beoordeelde aanvragen subsidie worden verleend. 
 

Besluit 
1. Bijgaand wijzigingsbesluit vast te stellen waarbij het subsidieplafond 2020 
voor het onderdeel Jonge landbouwers van de Uitvoeringsregeling POP3 
subsidies Noord-Holland wordt vastgesteld op € 265.000,-; 
2. Het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van de inliggende brief. 
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Investeringsbudget Landschapsversterking 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ is opgenomen dat provincie 
Noord-Holland een Landschapsfonds instelt van €10,3 miljoen. Doel van het 
Landschapsfonds is het landschap te versterken en de toegankelijkheid van het 
landschap te verbeteren voor bewoners en recreanten. In een brief aan 
Provinciale Staten wordt toegelicht hoe wij de middelen van het 
Landschapsfonds willen inzetten en dat wij de naam wijzigen in 
Investeringsbudget Landschapsversterking. 
 



 
Besluit 
1. In te stemmen met de globale verdeling van middelen van het 
Landschapsfonds zoals uiteengezet in bijgaande brief aan Provinciale Staten.; 
2. De naam Landschapsfonds te wijzigen in Investeringsbudget 
Landschapsversterking; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief; 
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Beantwoording Statenvragen nr. 8 van Statenleden Kostic en Zoon (PvdD) over 
stikstofvergunning Olam Cocoa 
Er zijn Statenvragen gesteld over de ontwerpvergunning ingevolge de Wet 
natuurbescherming (Wnb) voor cacaoverwerker Olam Cocoa BV in Koog aan de 
Zaan, gemeente Zaanstad. 
 

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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Opvolging rekenkameronderzoeken 2018 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft de opvolging onderzocht van de 
aanbevelingen volgend uit haar in 2018 gepubliceerde onderzoeken. Zij heeft 
haar conceptrapport voorgelegd voor commentaar. GS hebben de reactie aan 
de rekenkamer vastgesteld. 
 

Besluit 
In te stemmen met de voorgestelde reactie conform bijgevoegde brief aan de 
Randstedelijke Rekenkamer. 
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Ondertekening City Deal Circulair en Conceptueel bouwen 
De provincie Noord-Holland gaat deelnemen aan de City Deal Conceptueel en 
Circulair Bouwen. Deze publiek-private samenwerking is geïnitieerd door het 
Rijk met als doel om kennis te ontwikkelen en delen over conceptueel en 
circulair bouwen. Deelname aan de City Deal is één van de acties uit de 
Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025. De actie draagt bij aan het doel 
om te komen tot meer circulaire bouw. 
 

Besluit 
1. De City Deal Circulair & Conceptueel Bouwen met het Rijk en een groot 
aantal andere overheden en organisaties aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder circulaire economie te machtigen de City Deal namens 
de provincie Noord-Holland te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
 

7 Deelname aan coalitie Anders Reizen 



 
 De provincie Noord-Holland stimuleert het verminderen van CO2-uitstoot en 

verduurzamen van het reisgedrag van haar werknemers. Daarom sluit de 
provincie voor 2 jaar aan bij het netwerk van Anders Reizen. Dit is een netwerk 
van werkgevers dat ernaar streeft de CO2-uitstoot van zakelijks reizen te 
halveren in 2030 (t.o.v. 2016). 
 

Besluit 
1. De Dutch Business Sustainable Mobility Pledge als start voor deelname aan 
coalitie Anders Reizen te ondertekenen; 
2. De portefeuillehouder Personeel & Organisatie te machtigen om de pledge 
namens Provincie Noord-Holland te ondertekenen. 
3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren over bovenstaande 
besluiten. 
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Verhoging subsidieplafond Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties Noord-Holland 2021 
In februari is de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties Noord-Holland 2021 vastgesteld. Hier kunnen 
sportverenigingen tot maximaal €10.000 subsidie aanvragen voor kleine 
fysieke besparingsmaatregelen. Het subsidieplafond van €150.000 is binnen 
een week bereikt. Vanwege de grote interesse en de aansluiting bij het 
Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds hebben wij besloten om het 
subsidieplafond te verhogen naar €500.000 met middelen uit deze motie. 
 

Besluit 
1. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties Noord-Holland 2021 te verhogen naar €500.000; 
2. De voor de ophoging benodigde middelen te dekken uit de middelen voor 
de motie Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds; 
3. Het gewijzigde subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Wijziging privacyregelingen 
De verstrekking van persoonsgegevens aan derden moet te allen tijde 
zorgvuldig en conform de eisen van de AVG gebeuren. Of en onder welke 
voorwaarden persoonsgegevens verstrekt mogen worden aan derden, is 
vastgelegd in het Algemeen privacyreglement van de provincie Noord-Holland. 
Dit reglement is nu aangevuld met bepalingen over de voorwaarden waaronder 
persoonsgegevens aan een extern onderzoeksbureau verstrekt mogen worden. 
Hiernaast is een (in bijna alle protocollen voorkomende) definitie verduidelijkt. 
 

Besluit 
De volgende regelingen onder voorbehoud van instemming van de 
ondernemingsraad te wijzigen: 



 
- het Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van personeelsleden 
- het privacyprotocol ritregistratie 
- het privacyprotocol toegang en beveiliging 
- het privacyprotocol ICT-middelengebruik 
 

10 
 

Stichtingsbestuur projectbureau NZKG 25 maart 2021 
Het Stichtingsbestuur projectbureau NZKG vergadert op 25 maart 2021. De 
portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens zal deze vergadering 
voorzitten. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Stichtingsbestuur projectbureau NZKG van 25 maart 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet, zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van de vergadering van het Stichtingsbestuur projectbureau NZKG 
van 25 maart 2021; 
3. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens te machtigen de 
provincie in de vergadering te vertegenwoordigen. 
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Concept Perspectief Mobiliteit 
De provincie Noord-Holland wil samen met haar partners werken aan een 
slimme, duurzame en veilige mobiliteit in Noord-Holland. De provincie geeft 
een overzicht van haar beleidsprincipes op het gebied van mobiliteit in het 
Perspectief Mobiliteit. 
 

Besluit 
1. Het concept Perspectief Mobiliteit voor de provincie Noord-Holland vast te 
stellen; 
2. Het concept Perspectief Mobiliteit ter bespreking aan Provinciale Staten voor 
te leggen door middel van bijgaande brief; 
3. Na de bespreking in de commissie, het perspectief ter definitieve 
vaststelling in te brengen in GS. 
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Aanvullend budget vervolgstudie onderdoorgang N247 Broek in Waterland 
De offertes voor de vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de 
N247 door Broek in waterland zijn inmiddels ontvangen. De totaalkosten 
hiervan zijn hoger dan het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget. 
Door dit budget met € 250.000 op te hogen is er voldoende om hiermee ook 
eventueel meerwerk of onvoorziene kosten op te vangen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het actuele kostenoverzicht ten behoeve van de 
vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 door Broek in 
Waterland; 
2. Het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingsbudget op te hogen met € 



 
250.000 naar € 900.000; 
3. De Vervoerregio Amsterdam te vragen van deze ophoging 50% bij te dragen. 
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Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op initiatiefwet nachtvluchten 
Van 8 februari tot 24 maart 2021 ligt een initiatiefwet nachtvluchten ter 
consulatie voor. Deze initiatiefwet maakt een einde aan het nachtelijk gebruik 
van luchthavens in Nederland. Een ieder kan zienswijzen indienen op de 
initiatiefwet. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft een gezamenlijke 
zienswijze ingediend. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de zienswijze van de BRS op de Initiatiefwet 
nachtvluchten; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst NZKG d.d. 26 maart 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 26 maart 2021. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 26 maart 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

15 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 22 van de heer Van den Berg (JA21) over 
subsidiestop biomassa 
Dhr. D.J. van den Berg (JA21) heeft vragen gesteld over Subsidiestop biomassa. 
 

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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Algemene Vergadering IPO 30 maart 2021 
GS bespreken de agenda voor de Algemene Vergadering op 30 maart 2021 
 

Besluit 



 
Kennis te nemen van de agenda IPO AV van 30 maart 2021 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties 
 

 
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  5  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  1, 2  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  3, 4  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  15, 16  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  11, 12, 13, 14  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  6, 7, 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.  
 
• 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/

