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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 24 augustus 2021 
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Beantwoording Statenvragen nr. 75 van mevrouw Alberts (SP) over naam 
Tata Steel uit  GGD rapport  

De SP heeft Statenvragen gesteld naar aanleiding van het bericht in het Noord-
Hollands Dagblad dat “Tata Steel” is verwijderd uit het rapport 
“Kankerincidentieonderzoek 2004 – 2018” van de GGD Kennemerland. 

 

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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Informat ievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 24 augustus 2021 

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand 
aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid 
over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. 

 

Besluit: 

Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 24 augustus 2021 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven 
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Eindverantwoording project  N23 Westfrisiaweg 

Onder de naam Westfrisiaweg (N23) heeft de provincie Noord-Holland in 2018 
twee nieuwe provinciale wegen tussen Heerhugowaard en Enkhuizen 
gerealiseerd en opengesteld. Verkeer op de nieuwe route boekt flinke 
tijdswinst, fietsers kunnen op meer plekken veilig oversteken en het project is 
binnen budget opgeleverd. De eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg 
is opgesteld. 

 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg met 
de verantwoording van uitgaven en inkomsten en het gerealiseerde financiële 
eindresultaat; 
2. De eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg met bijgaande voordracht 
ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen. 
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Overeenkomst  N201 Komgrens Heemstede 

Na realisatie van de wijk ‘t Slottuin in Heemstede ligt een deel van de 
provinciale weg N201 (Cruquiusweg) binnen de bebouwde kom. De provincie 
draagt dit deel van de weg over aan de gemeente Heemstede. De gemeente 
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krijgt daarmee de mogelijkheid hier een lagere maximumsnelhe id in te stellen 
en dit deel van de Cruquiusweg overeenkomstig die snelheid in te richten. 

 

Besluit: 

1. Het eigendom, beheer en onderhoud van het deel van de N201 
(Cruquiusweg) tussen hm 20,7 en 20,9 over te dragen aan de gemeente 
Heemstede. Overdracht geschiedt onder de voorwaarden die in de 
‘Overeenkomst tot regeling van het beheer, onderhoud en eigendom tussen de 
provincie Noord-Holland en de gemeente Heemstede’ zijn vastgelegd; 
2. In te stemmen met een afkoopsom voor het beheer en onderhoud van de 
N201 van € 63.000 uit te betalen aan Heemstede, voor het over te dragen 
gedeelte van de N201; 
3. In te stemmen met een koopprijs van € 1,-- te betalen door Heemstede, voor 
het deel van de N201 tussen hm 20,7 en 20,9; 
4. De overeenkomst aan te gaan met de gemeente Heemstede over de 
overdracht van eigendom, beheer en onderhoud van het deel van de N201 en 
de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen, zo nodig wijzigingen van 
ondergeschikt belang aan te brengen en de overeenkomst te ondertekenen. 

 

5 

 

Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt  & Onderwijs 2021-2023 

Het beleid van de provincie is gericht op een duurzame en veerkrachtige 
Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De ambitie is het realiseren van voldoende 
gekwalificeerde medewerkers in de techniek en technologie ten behoeve van 
de transitieopgaven, waarbij we streven naar inclusiviteit. Het manifest Werken 
& Ontwikkelen 2030 Noord-Holland is een belangrijk instrument als 
onderliggend visiedocument op de provinciale uitvoeringsagenda 2021-2023. 

 

Besluit: 

1. De Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023 vast te stellen 
als concept; 
2. Het Manifest Werken&Ontwikkelen 2030 Noord-Holland te onderschrijven als 
het onderliggende visiedocument; 
3. PS hierover per brief te informeren en ter bespreking voor de Commissie EFB 
aan te bieden. 
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Subsidieplafond 2021 Uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht  

De uitvoeringsregeling Versterken Bestuurskracht Noord-Holland 2020 
ondersteunt gemeenten en regio's bij bestuurskrachtversterking. Gedeputeerde 
Staten stellen het subsidieplafond voor 2021 vast op €120.000. Gemeenten en 
regio’s kunnen subsidie aanvragen voor een zestal activiteiten, zoals het 
uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale 
samenwerkingsagenda of het organiseren van regionale bijeenkomsten voor 
raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking. 

 

Besluit: 

1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie versterken 
bestuurskracht Noord-Holland 2020 voor het jaar 2021 vast te stellen op 
€120.000,--; 
2. Het onder 1 genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. PS te informeren door middel van inliggende brief. 
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Grondverkoop aan TenneT en Liander t .b.v. realisat ie t ransformatorstation 
op SLP-zuid 

De provincie verkoopt een gedeelte van het terrein SLP-zuid te Rijsenhout 
rechtstreeks aan TenneT en Liander voor de bouw van een 150kV/220v-
transformatorstation. De elektriciteitsvoorziening voor nieuwe aansluitingen 
staat onder grote druk in deze regio. Een nieuw transformatorstation is 
noodzakelijk om elektriciteitsvoorziening in de toekomst te borgen. 

 

Besluit: 

1.Vanwege het grote maatschappelijke belang van de elektriciteitsvoorziening 
in het oostelijk deel van de Haarlemmermeer ten aanzien van openbare 
verkoop af te wijken van het provinciaal grondbeleid en: 
1a. te verkopen aan TenneT TSO bv: twee percelen grond aan de 
Aalsmeerderweg/Incheonweg (SLP-zuid) te Rijsenhout, kadastraal bekend 
gemeente Haarlemmermeer sectie AL nummers 498(ged) en 499, gezamenlijk 
groot circa 25.104 m2, voor een totaalbedrag van €3.514.560 (zegge drie 
miljoen vijfhonderdveertienduizend vijfhonderdzestig euro) kosten koper; 
1b. te verkopen aan Liander N.V.: vier gedeeltelijke percelen aan de 
Aalsmeerderweg/Incheonweg (SLP-zuid) te Rijsenhout, kadastraal bekend 
gemeente Haarlemmermeer sectie AL nummers 718, 935, 936 en 1093, 
gezamenlijk groot circa 17.502 m2, voor een totaalbedrag van €2.450.280 
(zegge twee miljoen vierhonderdvijftigduizend tweehonderdtachtig euro) 
kosten koper; 
2. De portefeuillehouder Grond machtiging te verlenen voor het doorvoeren 
van eventuele kleine redactionele wijzigingen en het ondertekenen van de 
verkoopovereenkomst; 
3. PS te informeren door middel van de bijgevoegde brief. 
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Beslissing op bezwaar Cigköftem 

Het bedrijf Cigköftem te Zaandam heeft in 2020 verzocht om 
nadeelcompensatie vanwege de werkzaamheden aan de Beatrixbrug te 
Zaandam. Eerder hebben Gedeputeerde Staten (GS) dit verzoek afgewezen 
vanwege voorzienbaarheid. Het bedrijf startte namelijk in 2017 en de 
werkzaamheden waren in 2014 reeds gestart. Cigköftem heeft tegen deze 
afwijzing bezwaar gemaakt omdat er ook onvoorziene werkzaamheden aan de 
aanbrug plaatsvonden. GS blijven, na nader advies door de 
schadebeoordelingscommissie, bij hun eerdere besluit. 

 

Besluit: 

1. Cigköftem te Zaandam in haar bezwaar te ontvangen; 
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. De bezwaarmaker met bijgaande brief te informeren over het besluit. 
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Verlenging aanstelling Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit  (PARK) 

GS hebben besloten de aanstelling van de heer Steven Slabbers als Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincie Noord-Holland te 
verlengen met 1,5 jaar tot 1 juni 2023. Na deze periode zal een eventuele 
aanstelling van een nieuwe PARK door een volgend college opnieuw worden 
bezien. 
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Besluit: 

1. De aanstelling van de huidige PARK te verlengen tot kort na het einde van de 
collegeperiode (1 juni 2023); 
2. PS te informeren 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  5, 6  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  7, 8  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  9  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  3, 4  
D. Moor              tel. (06) 5256 4968  1   
J. van Oorsouw  tel. (06) 2946 9605  2  
 
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/

