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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 23 november 2021 
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Verslag Dag van de Ruimtelijke kwaliteit (PARK) & publicatie Verbonden 
Toekomst 
Op 15 september jl. vond in de Philharmonie in Haarlem de eerste ‘Dag van de 
Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland’ plaats. Deze dag was door de Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Steven Slabbers, georganiseerd, met als 
doel het publiek debat over de ruimtelijke kwaliteit aan te jagen. Van deze dag 
is een verslag gemaakt. Ook is het boekje ‘Verbonden Toekomst’ van de PARK 
verschenen. Het bundelt de inzichten die 32 maanden ‘PARK-schap’ hebben 
opgeleverd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag van de door de PARK georganiseerde Dag 
van Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland en de publicatie ‘Verbonden 
toekomst’ van de PARK; 
2. PS schriftelijk te informeren middels bijgevoegde brief. 
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Reserveringsaanvraag en intentieovereenkomst OV-knooppunten Haarlem 
De provincie Noord-Holland werkt sinds 2017 samen met de gemeente 
Haarlem (en partners NS en ProRail) aan de integrale ontwikkeling van de OV-
knooppunten in Haarlem. Vanuit deze samenwerking blijkt de komst van een 
nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem essentieel: Haarlem 
Nieuw-Zuid. De plannen voor dit knooppunt bevinden zich in een dusdanig 
vergevorderd stadium dat de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor een 
reservering van een bijdrage uit het OV-fonds. Daarnaast gaan gemeente en 
provincie een intentieovereenkomst aan om de samenwerking op de overige 
knooppunten en voor de lange termijn te bestendigen. 
 
Besluit: 
1. Binnen het OV-fonds een bedrag van maximaal € 8.000.000,- euro te 
reserveren voor de ontwikkeling van OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid; 
2. De gemeente Haarlem middels bijgevoegde brief te informeren over het 
besluit onder 1) en de bijbehorende voorwaarden; 
3. De intentieovereenkomst ‘Knooppuntontwikkeling Haarlem’ met de 
gemeente Haarlem aan te gaan; 
4. De portefeuillehouders RO en Mobiliteit te machtigen tot het maken van 
redactionele wijzigingen in de intentieovereenkomst en om deze overeenkomst 
namens GS te ondertekenen; 
5. PS te informeren over bovengenoemde besluiten. 
 

3 
 

Bekostigen doortrekken Noord/Zuid-lijn naar Schiphol en Hoofddorp 
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Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het 
sluiten van de metroringlijn Amsterdam is nodig om de bereikbaarheid op 
regionaal, nationaal én internationaal niveau te verbeteren. Bovendien maakt 
het woningbouw mogelijk. Er is €1,5 miljard nodig als cofinanciering van de 
reservering via het Nationaal Groeifonds. Een bijdrage van het Rijk kan de 
bekostiging rondmaken. Een alliantie van Vervoerregio Amsterdam, gemeenten 
Amsterdam en Haarlemmermeer, NS, Schiphol, KLM en provincie Noord-
Holland heeft nu als alternatief een tijdelijke toeslag voor metro, bus, trein en 
parkeren op knooppunt Schiphol uitgewerkt. Dit om op terug te vallen als het 
Rijk niet of onvoldoende bijdraagt. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de bekostiging 
van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp; 
2. Voor het resterend tekort in te blijven zetten op een bijdrage vanuit het Rijk, 
met als terugvaloptie dekking met een tijdelijke bereikbaarheidstoeslag voor 
metro, bus, trein en parkeren op het knooppunt Schiphol; 
3. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 100 van dhr. W. Hoogervorst (SP) en dhr. 
M.C.A. Klein (ChristenUnie) over busstations bij OV-knooppunten 
De heer Hoogervorst (SP) en de heer Klein (ChristenUnie) hebben vragen 
gesteld over busstations bij OV-knooppunten. 
 
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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Advies winningsvergunning geothermie Middenmeer III 
ECW Geoholding BV heeft een tijdelijke winningsvergunning voor aardwarmte 
aangevraagd voor de locatie Middenmeer III. Dit valt onder de Mijnbouwwet; 
het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om 
advies uit te brengen omdat het wingebied in Noord-Holland valt. Het advies is 
voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand 
gekomen in overleg met de gemeente Hollands Kroon en het 
Hoogheemraadschap Noorderkwartier. 
 
Besluit: 
1. Het advies over de tijdelijke winningsvergunning voor aardwarmte voor de 
locatie Middenmeer III 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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Uitnodiging expertsessie over het aangescherpte EU klimaatbeleid 
In motie M51-2021 verzoeken PS het college van GS een expertsessie te 
organiseren over het aangescherpte EU klimaatbeleid, dat bekend is geworden 
onder de naam Fit for 55. 
 
Besluit: 
1.PS met bijgaande brief uit te nodigen voor een expertsessie over het 
aangescherpte EU klimaatbeleid op 6 december 2021; 
2.Aan PS voor te stellen motie M51-2021 als afgedaan te beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 105 van dhr. E.B. Kanik (D66) over 
beleidsregel tijdelijke vergunningsstop windenergie Haarlemmermeer Zuid 
Namens de fractie van D66 zijn schriftelijke vragen gesteld over Beleidsregel 
tijdelijke vergunningsstop windenergie Haarlemmermeer Zuid. 
 
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. 106 van mw. R. Alberts (SP) over Zonneweide 
Jaagweg Koggenland 
Mevrouw R. Alberts (SP) heeft vragen gesteld inzake de zonneweide Jaagweg 
Koggenland. 
 
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. 108 van dhr. D.J. van den Berg (JA21) over 
impact beïnvloedde windenergie in Noord-Holland 
Beantwoording van de vragen van dhr. D.J. van den Berg (JA21) over Impact 
beïnvloedde windenergie 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. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 109 van dhr. D.J. van den Berg (JA21) over 
extreem hoge energierekening als gevolg van onrealistische klimaatambities 
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Beantwoording van de vragen van dhr. D.J. van den Berg (JA21) over Extreem 
hoge energierekening als gevolg van onrealistische klimaatambities? 
 
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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Annotatie agenda algemeen bestuur Omgevingsdienst OFGV 24 november 
2021 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de 
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk 
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur 
van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het algemeen bestuur op 24 november 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 24 
november 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Rechtspositioneel besluit gemeente Dijk en Waard 
Per 1 januari 2022 gaan de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard verder als 
gemeente Dijk en Waard. Gedeputeerde Staten benoemen op grond van de Wet 
algemene regels herindeling een tijdelijke gemeentesecretaris en griffier voor 
de nieuwe gemeente. 
 
Besluit: 
1. Op basis van artikel 60, eerste lid, van de Wet arhi met ingang van 1 januari 
2022 aan te wijzen: 
a. de tijdelijke gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Dijk en Waard, dhr. 
E. Annaert; 
b. de tijdelijke griffier van de nieuwe gemeente Dijk en Waard, dhr. R. Vennik; 
2. De in punt 1 genoemde personen met bijgevoegde brieven te berichten; 
3. De colleges van B&W en de raden van Langedijk en Heerhugowaard met 
bijgevoegde brieven te berichten. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 107 van dhr. J. Dessing en mw. J. Vastenhouw 
(Forum voor Democratie) over boerenbedrijfsopvolging 
Dhr. Dessing en mw. Vastenhouw (Forum voor Democratie) hebben vragen 
gesteld over boerenbedrijfsopvolging. 
 
Besluit: 
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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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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur recreatieschap Groengebied 
Amstelland op 25 november 2021 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Groengebied 
Amstelland. 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 Recreatieschap Groengebied Amstelland op 25 november 2021en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
 

15 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 110 van dhr. F.A.S. Zoon (Partij voor de 
Dieren) en mw. A.J.C.E. Strens MSc (D66) over honderden veehouderijen bij 
natuurgebieden die toch mogen uitbreiden 
De Statenleden ing. F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) en A.J.C.E. Strens MSc 
(D66) stellen vragen over “Honderden veehouderijen bij natuurgebieden die 
toch mogen uitbreiden”. 
 
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. 
 

16 
 

Beleidskader verboden handelingen 
Op basis van artikel 15 van de Gemeentewet en de Provinciewet mogen 
politieke ambtsdragers een aantal handelingen niet verrichten omdat deze 
zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Voor enkele verboden 
handelingen kan ontheffing worden verleend. GS hebben hiervoor een 
beleidskader vastgesteld. Het beleidskader is te raadplegen via 
www.overheid.nl. 
 
Besluit: 
1. Het Beleidskader verboden handelingen vast te stellen; 
2. De colleges van B&W en de gemeenteraden van Noord-Holland hierover te 
informeren door middel van bijgevoegde brief; 
3. Provinciale staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief 
van de commissaris van de Koning. 
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Managementletter 2021 
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Op 10 november jongstleden heeft Publiek Belang Accountants de 
Managementletter 2021 aan de provincie Noord-Holland (PNH) opgeleverd. In 
de Managementletter rapporteert de accountant over de interim-controle 2021 
die met name gericht is op de administratieve processen, de IT-omgeving, de 
verbijzonderde interne controle en een aantal verslaggevingsaspecten. 
 
Besluit: 
1. De bestuurlijke reactie op de Managementletter 2021 van Publiek Belang 
Accountants vast te stellen; 
2. De Managementletter 2021 en de bestuurlijke reactie ter informatie door te 
zenden aan Provinciale Staten. 
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Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2022-2025 
De Financiële Verordening 2021 van de provincie Noord-Holland bepaalt dat 
de provincie één keer in de vier jaar de Nota Weerstandsvermogen & 
risicomanagement actualiseert. De kadernota beschrijft het voorgestelde beleid 
en geeft de kaders / beleidslijnen die bij het hanteren van risicomanagement 
door de provincie Noord-Holland worden gehanteerd. 
 
Besluit: 
1. De concept Kadernota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2022-
2025 vast te stellen; 
2. De Kadernota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2022-2025 ter 
besluitvorming door te zenden aan Provinciale Staten. 
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Fraudebeleid 
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn primair verantwoordelijk voor 
de preventie en detectie van fraude. Het fraudebeleid draagt bij aan het 
invullen van deze verantwoordelijkheid. 
 
Besluit: 
1. Het fraudebeleid Provincie Noord-Holland vast te stellen; 
2. Het fraudebeleid ter informatie door te zenden aan Provinciale Staten. 
 

 
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  16, 17, 18, 19  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088  12, 13, 14  
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412  15  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  1  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  6, 7, 8, 9, 10, 11  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  2, 3, 4  
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L. van Lunteren tel. (06) 5689 7756  5 
 
 
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/

