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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 25 mei 2021 
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Annotatie Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland op 27 mei 2021 
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Twiske-
Waterland. 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 Twiske-Waterland op 27 mei 2021 en in te stemmen 
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Eerste deelbesluit Wob-verzoek Telegraaf inzake datacenters 
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de 
overheid. Overheidsinformatie is in principe openbaar. De Wob kent een aantal 
gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. 
Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob. 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wob gevraagde informatie over datacenters 
gedeeltelijk openbaar te maken door middel van een eerste deelbesluit dat ziet 
op de categorieën MER en bestemmingsplan; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief. 
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Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden 
De provincie Noord-Holland heeft op 16 februari 2021 besloten gebruik te 
maken van de rijksregeling: ‘provinciale aankoopregeling veehouderijen nabij 
natuurgebieden’. Voor de uitvoering van deze regeling hebben Gedeputeerden 
Staten op 25 mei 2021 de beleidsregel vastgesteld waarmee beoordeling en 
afhandeling van de binnenkomende aanvragen kan plaatsvinden. 
 

Besluit 
1. Tot vaststelling van de Beleidsregel provinciale aankoop veehouderijen nabij 
natuurgebieden Noord-Holland 2021; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over dit 
besluit. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 53 van de heer Dekker (Forum voor 
Democratie) over De documentaire ‘Het goede doel heiligt de middelen’. 
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De heer Dekker (Forum voor Democratie) heeft vragen gesteld over de 
Vereniging Natuurmonumenten en enkele dossiers waarop het Rijk en de 
provincie met Natuurmonumenten samenwerken. 
 

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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Incidentele subsidie aan Nationaal Comité 4 en 5 mei voor opening Holocaust 
Namenmonument 
Met dit besluit wordt aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei een incidentele 
subsidie verstrekt ten bedrage van maximaal € 10.000 voor het onthullen van 
het Holocaust Namenmonument in september 2021. 
 

Besluit 
1. Een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d, van 
de Awb van maximaal € 10.000 te verlenen aan het Nationaal Comité 4 en 5 
mei voor de onthulling van het Holocaust Namenmonument; 
2. PS door middel van brief te informeren. 
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Uitvoering Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds 
De uitvoering van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds is in volle 
gang. Met deze brief geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke 
maatregelen voorbereid worden tot het einde van dit jaar in de 2e tranche. De 
brief geeft ook een raming van de financiële middelen. 
 

Besluit 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
uitvoering van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds 2e tranche. 
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Afdoen motie 155-2020 ‘Ondersteuning provinciale vrijwilligers in 
coronatijden’ 
Provinciale Staten hebben op 9 november 2020 met motie 155 het college van 
GS opgeroepen de vrijwilligers van de provincie een hart onder de riem te 
steken in deze tijden van Covid-19. Het college informeert PS over de diverse 
activiteiten die zijn ondernomen sinds het begin van Covid-19 in Nederland. 
Het belang van vrijwilligers voor Noord-Holland en in heel Nederland is groot. 
De inspanningen om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken, blijven 
doorgaan. 
 

Besluit 
1. Bijgaande brief aan PS vast te stellen en te verzenden; 
2. PS voor te stellen de motie 155-2020 daarmee als afgedaan te beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 46 van de heer Kanik (D66) over het effect van 
klimaatverandering op monumenten 
Statenlid de heer E.B. Kanik (D66) heeft naar aanleiding van berichten in de 
pers over de effecten van klimaatverandering op onze monumenten en 
archeologische vindplaatsen, vragen gesteld. 
 

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. 
 

9 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 48 van de heer Kanik (D66) over IBT op 
erfgoed 
De heer Kanik (D66) heeft schriftelijke vragen gesteld over het interbestuurlijk 
toezicht op erfgoed. 
 

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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Wensen en opvattingen bij Verstedelijkingsconcept MRA 
De MRA vraagt colleges, raden en Staten hun wensen en opvattingen te geven 
op versie 2 van het Verstedelijkingsconcept MRA, als stap in de 
Verstedelijkingsstrategie, waarover in het BO MIRT van komend najaar wordt 
besloten. GS vragen Provinciale Staten om bij te dragen aan de provinciale 
reactie. 
 

Besluit 
1. Bijgevoegde brief aan PS te sturen; 
2. In te stemmen met de conceptreactiebrief met wensen en opvattingen; 
3. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen, waarin PS wordt 
voorgesteld in te stemmen met de conceptreactiebrief met wensen en 
opvattingen Verstedelijkingsconcept MRA; 
4. De gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Verstedelijkingsstrategie MRA te machtigen tot het aanbrengen van 
redactionele wijzigingen; 
5. De brief met de provinciale wensen en opvattingen definitief te maken en te 
versturen na consultatie van PS. 
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Overeenkomst meekoppelkansen Markermeerdijken 
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Tussen de provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier wordt de Overeenkomst meekoppelkansen 
Markermeerdijken  afgesloten. Hiermee worden de afspraken over financiering 
en beheer en onderhoud van de meekoppelkansen fietspaden, dijkplaatsen en 
ringslangwinterverblijven geregeld. 
 

Besluit 
1.Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te verzoeken opdracht te 
verlenen aan de Alliantie Markermeerdijken voor de uitvoering van de 
meekoppelkansen die op verzoek of voorstel van de provincie zijn opgenomen 
in het Projectplan Waterwet Markermeerdijken; 
2. Hiervoor een overeenkomst met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier aan te gaan voor de (co)financiering van de meekoppelkansen 
die op verzoek of voorstel van de provincie zijn opgenomen in het Projectplan 
Waterwet Markermeerdijken; 
3. De portefeuillehouder Water te machtigen de ‘Overeenkomst 
meekoppelkansen Markermeerdijken’ te ondertekenen; 
4. De benodigde middelen voor de financiering van de meekoppelkansen te 
dekken vanuit de ‘Reserve meekoppelkansen dijkversterkingen en 
kustontwikkeling’; 
5. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 43 van de heer Zoon (PvdD) over drinkwater 
prioriteit en lozing van brei door hyperscale datacenters op Agriport  A7 
De heer Zoon stelt vragen over drinkwater prioriteit en lozing van brijn door 
hyperscale datacenters op Agriport A7. 
 

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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Ondertekening regionale intentieverklaringen verkeersveiligheid 
Het verkeer verandert en groeit. Het wordt drukker op fietspaden, er komen 
allerlei nieuwe vervoermodaliteiten bij en met name in de steden wordt het op 
de wegen steeds drukker. Ook blijven ouderen langer mobiel en is er steeds 
meer afleiding in het verkeer. Deze veranderende omstandigheden vragen een 
nieuwe verkeersveiligheidsaanpak. Het Rijk, de provincie en gemeenten plegen 
reeds veel inzet op verkeersveiligheid, maar uit de cijfers blijkt dat het aantal 
ongevallen niet afneemt. Daarom willen alle betrokken partijen een impuls aan 
de verkeersveiligheid geven. 
 

Besluit 



 

5 
 

1. De intentieverklaring ‘Verkeersveiligheid regio Alkmaar’ aan te gaan met 
gemeenten in de regio Alkmaar; 
2. De intentieverklaring ‘Verkeersveiligheid regio West-Friesland’ aan te gaan 
met gemeenten in de regio West-Friesland’; 
3. De intentieverklaring ‘Verkeersveiligheid regio Kop van Noord-Holland’ aan 
te gaan met gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland; 
4. De intentieverklaring ‘Verkeersveiligheid regio Gooi en Vechtstreek’ aan te 
gaan met gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek; 
5. De intentieverklaring ‘Verkeersveiligheid regio Zuid-Kennemerland IJmond’ 
aan te gaan met gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland IJmond; 
6. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen namens Gedeputeerde Staten 
de bovenstaande intentieverklaringen te ondertekenen; 
7. Provinciale Staten te informeren met een brief over bovenstaande besluiten. 
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Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel 
Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om de Provinciale coördinatieregeling 
(PCR) van toepassing te verklaren op het project Everest van Tata Steel. Dit ten 
behoeve van een gecoördineerde vergunningenprocedure. Met Everest wordt 
CO2 afgevangen en zogenoemde blauwe waterstof geproduceerd. De PCR is 
van invloed op de vergunningenprocedure, niet op de inhoud van de 
vergunning. Voor het verlenen van de vergunning gelden bij toepassing van de 
PCR nog steeds dezelfde inhoudelijke eisen en toetsing aan wet- en 
regelgeving. 
 

Besluit 
1. De statenvoordracht “Toepassen Provinciale coördinatieregeling bij project 
Everest Tata Steel” vast te stellen; 
2. De statenvoordracht met begeleidende brief en als bijlage de brief van Tata 
Steel “Verzoek om toepassing van de provinciale coördinatieregeling”, de 
“Mededeling voornemen Everest project Tata Steel IJmuiden” en de brief van 
Tata Steel “Roadmap Plus” aan Provinciale Staten te zenden; 
3. Het college van B&W van de gemeente Velsen met bijgaande brief te 
informeren over de statenvoordracht “Toepassen Provinciale 
coördinatieregeling bij project Everest Tata Steel”; 
4. Het college van B&W van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk met 
bijgaande brieven te informeren over de statenvoordracht “Toepassen 
Provinciale coördinatieregeling bij project Everest Tata Steel”. 
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Eindversie van het onderzoeksrapport van de motie ‘Onderzoek naar 
toepassing van gelijkstroom’ (M 178-2020, 9 november 2020) 
De provincie Noord-Holland heeft een onderzoeksrapport toepassing van 
gelijkstroom opgesteld. PS hadden hierom gevraagd in motie Onderzoek naar 
toepassing van gelijkstroom (M 178-2020). De capaciteit van het huidige 
Noord-Hollandse elektriciteitsnet staat onder druk. De energietransitie, 
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woningbouw en economische ontwikkelingen vragen meer en meer capaciteit 
van het elektriciteitsnet. Daardoor zit de belasting van het elektriciteitsnet op 
een aantal plaatsen aan zijn limiet. Dit noemen we congestie. Met het 
onderzoek is gekeken Onderzoeksrapport: Onderzoek naar toepassing van 
gelijkstroom (M 178-2020) naar de mogelijkheden om congestie op te lossen 
door middel van gelijkstroom. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport: Onderzoek naar toepassing 
van gelijkstroom (M 178-2020); 
2. PS te informeren met de bijgaande brief; 
3. PS te verzoeken motie (M 178-2020) als afgedaan te beschouwen. 
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Reactie op brief Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Oriëntatie op de 
opdrachtgevers- en eigenaarsrol 
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) is er binnen het 
dagelijks en algemeen bestuur een discussie gaande over de opdrachtgevers- 
en eigenaarsrol van de deelnemers. Naar aanleiding van deze discussie vraagt 
de OD NHN aan de hand van 6 vragen aan haar deelnemers wat hun visie is op 
hun rol als opdrachtgever en als eigenaar. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de toegezonden brief van de OD NHN betreffende de 
oriëntatie op de opdrachtgevers- en eigenaarsrol; 
2. Bijgevoegde reactie op de brief vast te stellen en te verzenden naar de OD 
NHN. 
 

 
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, 8, 9  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  3, 4  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  10, 11, 12  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  15, 16  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  2, 13   
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  6, 7  
D. Moor               tel. (06) 5256 4968  14   
 
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.  



 

7 
 

 
• 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/
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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
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Onderwerp Besluit 
 

1. 
Annotatie en agenda AB 
Twiske-Waterland 29 juni 
2017 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
algemeen bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 29 
juni 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals 
verwoord in de annotatie; 
2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang 
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en onderliggende 
stukken en op te heffen per 30 juni 2017 met uitzondering van 
het besloten deel. 

2. 
Aankoop (grond-stikstof) 
Nelis 

 

 

 

 

 

Besluit:                                                                                             
1. Vanuit de kredieten Strategische Grondaankopen en NNN-
aankopen diverse percelen aan te kopen van dhr. Nelis, te weten: 
1a. Vanuit het krediet Strategische Grondaankopen: 19,16 ha 
grond nabij Starnmeerdijk 33 te Spijkerboor, kadastraal bekend: 
gemeente Graft De Rijp, sectie H, 4, 5, 6, 7, 8 ged., 69, 129 ged., 
598 ged., 599 ged., 975 ged., 1107, tezamen groot 191.606 m2, 
hierna te noemen ‘percelen kavelruil Starnmeer’; 
1b. Vanuit het krediet Strategische Grondaankopen: 28,81 ha. 
grond gelegen aan de Klaassen- en Evendijk 4 te Bergen, 
kadastraal bekend: gemeente Bergen, sectie B, 38, 1619 ged., 
2620, 2621, 90, 98, 1381 en 1384 groot 288.090 m2, hierna te 
noemen ‘percelen Bergen’; 
1c. Vanuit het krediet NNN-aankopen: 9,36 ha grond gelegen 
tussen de N244 en de Kanaaldijk te Oost-Graftdijk, kadastraal 
bekend: gemeente Graft De Rijp, sectie G, 279, 280 en 282 
tezamen groot 98.350 m2, hierna te noemen ‘percelen ruilgrond 
NNN Oost-Graftdijk’, 
waarmee het totaal aangekochte oppervlakte 578.046 m2 
bedraagt voor een koopprijs van totaal € 3.343.263,50; 
2. De aangekochte ‘percelen kavelruil Starnmeer’ voor de 
aankoopwaarde in te brengen in de lopende kavelruil Starnmeer 
van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
tussentijds, voor maximaal 1 jaar, liberaal te verpachten aan dhr. 
Nelis; 
3. De aangekochte ‘percelen Bergen’ voor maximaal twee maal 6 
jaar liberaal te verpachten aan dhr. Nelis met de mogelijkheid voor 
dhr. Nelis om de gronden gedurende deze periode, tegen de 
aankoopwaarde, aan te kopen; 
4. De aangekochte ‘percelen ruilgrond NNN Oost-Graftdijk’ als 
potentiële ruilgrond in bezit te houden ten behoeve van de 
realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en tussentijds, 
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voor maximaal 1 jaar, liberaal te verpachten aan dhr. Nelis; 
5. Ten behoeve van de vermindering van de stikstofbelasting van 
m.n. het Natura 2000 gebied Wormer- en Jisperveld, de Nbwet-
vergunning van het agrarisch bedrijf aan de Starnmeer 33 te 
Starnmeer geheel op te kopen voor een koopprijs van € 148.500,-- 
en de kosten voor de aankoop van deze vergunning ten laste te 
brengen van de reserve Groen; 
6. De portefeuillehouder Grond te machtigen tot het doorvoeren 
van eventuele kleine redactionele wijzigingen in de 
koopovereenkomst en het ondertekenen van de 
koopovereenkomst; 
7. Gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
artikel 10, tweede lid, sub b en g, geheimhouding op te leggen op 
voorgaande besluiten en de onderliggende stukken totdat de 
verkoop en levering van de gronden definitief is. 

3.  
Aandeelhoudersvergadering 
RON 15 april 2021 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. 
(RON) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de 
agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 15 april 2021: 
a. de vaststelling van de jaarrekening 2020; 
b. instemming met het directievoorstel zoals opgenomen in de 
jaarrekening om het resultaat toe te voegen aan de overige 
reserves; en 
c. dechargeverlening aan de directeur voor het gevoerde beleid in 
2020. 
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen – met recht -van 
substitutie voornoemde aandeelhoudersvergadering bij te wonen; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en op te heffen per 16 april 2021. 

4. 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders 
Innovatiefonds Noord-
Holland B.V. 9 april 2021 

 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van het Innovatiefonds 
Noord-Holland B.V. (INH) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 
09 april 2021: 
a. Vaststelling van de jaarrekening 2020; 
b. Verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid 
in 2020; 
c. In te stemmen met het uitwerken van één of meer 
ontwikkelrichtingen van het Proof of Concept fonds; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b 
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
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leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen 
per 12 april 2021; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen - met recht van 
substitutie- de provincie te vertegenwoordigen op de 
aandeelhoudersvergadering 
 

 

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   1, 3, 4 
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412   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/
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