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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 26 oktober 2021 

 
1 
 

Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 
De provincie wil met de Noord-Hollandse gemeenten inzetten op het realiseren 
van energiebesparing bij bedrijven met een wettelijke energiebesparingsplicht 
door de inzet van stimulerend toezicht. Daarom ondertekenen GS een 
intentieovereenkomst, welke ook aan alle colleges van B&W in Noord-Holland 
wordt voorgelegd, waarin we de ambitie uitspreken om hier gezamenlijk in op 
te trekken. 
 
Besluit: 
1. De intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse 
Bedrijven 2022-2025 ten aanzien van het realiseren van wettelijke 
energiebesparing bij bedrijven aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen om deze 
intentieovereenkomst namens GS te ondertekenen; 
3. De colleges van B&W van alle Noord-Hollandse gemeenten te verzoeken om 
de intentieovereenkomst Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse 
Bedrijven 2022-2025 ten aanzien van het realiseren van wettelijke 
energiebesparing bij bedrijven aan te gaan middels bijgevoegde brief. 
 

2 
 

Subsidie Stimulerend Energietoezicht Bedrijven (SEB) Noord-Holland 2021 
De provincie zet zich in het kader van het Energiebesparingsakkoord Noord-
Hollandse Bedrijven 2022-2025 in voor het realiseren van energiebesparing bij 
bedrijven met een wettelijke energiebesparingsplicht. In deze 
intentieovereenkomst is afgesproken dat de provincie financiële ondersteuning 
biedt aan gemeenten bij de uitvoering van dit akkoord. Hiervoor is de subsidie 
stimulerend energietoezicht bedrijven Noord-Holland 2021 (SEB) ingesteld. 
 
Besluit: 
1. De uitvoeringsregeling subsidie stimulerend energietoezicht bedrijven 
Noord-Holland 2021 (SEB) vast te stellen; 
2. Een subsidieplafond voor de SEB-regeling vast te stellen op €8.000.000. 
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Voorstel afdoen Motie 111-2019 
Op 16 december 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen, 
waarin aan Gedeputeerde Staten wordt gevraagd om een meer samenhangend 
pakket op te stellen aan maatregelen voor klimaat, milieu, biodiversiteit, 
voedsel, water, gezondheid, dierenwelzijn en bodemdaling. In een brief aan 
Provinciale Staten wordt toegelicht op welke manier Gedeputeerde Staten dit 
hebben gedaan. 
 
Besluit: 
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1. Bijgaande brief aan Provinciale Staten, inzake de behandeling van motie 
111-2019, te verzenden; 
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie 111-2019 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Algemene Vergadering IPO 2 november 2021 
GS bespreken de agenda voor de Algemene Vergadering van het Inter 
Provinciaal Overleg op 2 november 2021 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO AV van 2 november 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 91 van de Statenleden Hollebeek, Kostić en 
Zoon (Partij voor de Dieren) over het nieuwe IPCC-rapport en consequenties 
daarvan voor beleid in Noord-Holland 
Statenleden Hollebeek, Kostić en Zoon (Partij voor de Dieren) hebben vragen 
gesteld over het nieuwe IPCC-rapport en consequenties daarvan voor beleid 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. 
 

6 
 

Vaststelling Operationeel Programma Kansen voor West III 
Het Operationeel Programma biedt de kaders waarbinnen de partners van het 
Kansen voor West III programma (de vier Randstadprovincies en de vier grote 
steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) tot openstellingen van 
subsidies en investeringen komen voor het nieuwe Europese 
subsidieprogramma. Het Operationeel Programma wordt 
vastgesteld in overleg met de Europese Commissie. De Management Autoriteit 
KvW voert deze gesprekken namens de KvW partners. 
 
Besluit: 
1. Het Operationeel Programma Kansen voor West III vast te stellen; 
2. De Management Autoriteit Kansen voor West te machtigen om in overleg 
met de Europese Commissie de laatste technische aanpassingen aan het 
programma te maken; 
3. De Management Autoriteit per brief te informeren over dit besluit. 
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Annotatie vergadering algemeen bestuur Recreatieschap Spaarnwoude op 28 
oktober 2021 
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Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks als Algemeen 
Bestuur van dit recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Recreatieschap Spaarnwoude op 28 oktober 2021 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Vaststelling Natura 2000-beheerplan Polder Zeevang 
Polder Zeevang is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor de provincie 
Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Het doel van het plan is de 
beschermde natuur te behouden en ontwikkelen om zo te voldoen aan de 
natuurdoelstellingen voor het gebied. Het ontwerp beheerplan heeft in in de 
zomer van 2021 ter visie gelegen. De zienswijzen worden beantwoord en het 
beheerplan vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. De Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen op het ontwerp Natura 2000-beheerplan Polder Zeevang vast te 
stellen; 
2. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het Natura 2000-
beheerplan Polder Zeevang 2021-2027 vast te stellen; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 85 van mevrouw Alberts (SP) over de 
'ontdekking' van de noordse woelmuis aan de rand van het intensief gebruikte 
recreatieve deel van Het Twiske 
Mevrouw Alberts (SP) heeft vragen gesteld over het voorkomen van de noordse 
woelmuis in Het Twiske en de relatie met beoogde festivals. 
 
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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Kavelruil Hoeverkoog 
Na het besluit tot beëindiging van het gebiedsontwikkelingsplan 
Wieringerrandmeer in 2010 heeft de provincie Noord-Holland besloten om de 
hiervoor aangekochte provinciale landbouwgrond te verkopen via vrijwillige 
kavelruilen ten behoeve van agrarische structuurverbetering. De kavelruil 
Hoeverkoog is de laatste kavelruil van de 10 geplande kavelruilen en daarmee 
wordt het kavelruilproces in deze regio afgerond. 
 
Besluit: 
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1. Tot deelname aan de kavelruil Hoeverkoog op Wieringen, waarbij: 
a) worden aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente Wieringen, 
sectie H, nummer 176 en sectie I, nummers 107, 261, 262,263, 264 en 
gemeente Wieringermeer, sectie E, nummers 18 en 669, met een totale 
oppervlakte van 18.06.06 ha, voor een koopsom van € 1.116.155,-, bekostigd 
uit het krediet Strategische Grondaankopen; 
b) worden verkocht de percelen kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie 
H, nummer 262 en sectie I, nummers 14, 15, 76, 1090 en 1183 ged., met een 
totale oppervlakte van 23.88.06 ha, voor een verkoopsom van € 1.242.716,-; 
c) de functie van de percelen kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie I, 
nummers 341, 354, 355 en 356 (totale oppervlakte van 8.23.45 ha) wordt 
gewijzigd van ‘landbouw’ naar ‘natuur’ (=realisatie NNN) en hiervoor een 
afwaarderingsvergoeding wordt betaald aan de (nieuwe) eigenaren voor een 
bedrag van € 221.756,-; 
2. PS te informeren over dit besluit per bijgaande brief. 
 

11 
 

Definitieve samenwerkingsafspraken MRA 
Op 13 september 2021 hebben PS gesproken over de concept-
samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en terzake 
twee moties aangenomen. Het College van GS heeft de voorzitter van de 
transitiecommissie van de MRA per brief geïnformeerd over de opvattingen van 
PS en GS inzake de concept-samenwerkingsafspraken. Naar aanleiding van alle 
binnengekomen opmerkingen heeft het MRA-secretariaat een definitieve versie 
van de samenwerkingsafspraken opgesteld. Die legt het College van GS aan de 
hand van een Statenvoordracht voor aan PS. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsafspraken MRA; 
2. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de samenwerkingsafspraken MRA 
vast te stellen; 
3. De voordracht met de bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande 
brief. 
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Publicatie GS declaraties 3e kwartaal 2021 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 
Besluit: 
1. Het bijgaand overzicht met de te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het 2e kwartaal 2021 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
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3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
 

13 
 

Midterm review coalitieakkoord 
GS hebben de midterm review van het coalitieakkoord vastgesteld. In de 
midterm review wordt de voortgang van het coalitieakkoord in beeld gebracht. 
Daarnaast kijken GS vooruit naar de tweede helft van de collegeperiode. Uit de 
midterm review blijkt dat het college ondanks ingrijpende nieuwe 
ontwikkelingen, zoals de coronacrisis, goed op koers ligt. De komende tijd legt 
het college de focus op de uitvoering. 
 
Besluit: 
1. De midterm review van de Strategische Agenda bij het coalitieakkoord 
Duurzaam Doorpakken! vast te stellen; 
2. De midterm review met bijgaande brief ter kennisname aan te bieden aan 
Provinciale Staten. 
 

14 
 

Woonakkoord Amsterdam 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in 
woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. 
Amsterdam geldt in dit kader als regio. Het woonakkoord tussen Amsterdam 
en provincie bevat afspraken over het ambitieuze bouwprogramma van 
Amsterdam, gericht op betaalbaarheid en kwaliteit. Onderdeel van die kwaliteit 
is de binnenstedelijke ontwikkeling van duurzame woningen, circulaire bouw 
en gezonde woonomgeving. 
 
Besluit: 
1. Het woonakkoord Amsterdam 2021 - 2025 aan te gaan met het college van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam; 
2. Bijgevoegde brief aan Amsterdam te zenden; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

15 
 

Reactieve aanwijzing vastgesteld bestemmingsplan Purmerend - Hotel Kom A7 
De gemeenteraad van Purmerend heeft op 23 september 2021 het 
bestemmingsplan Purmerend – Hotel Kom A7 gewijzigd vastgesteld. In het 
bestemmingsplan wordt een hotel planologisch mogelijk gemaakt in Landelijk 
Gebied. Het plan is strijdig met de Omgevingsverordening NH2020. De 
ontwikkeling voldoet niet aan onze regels voor het Landelijk Gebied. Gelet op 
de provinciale belangen die in het geding zijn, hebben wij besloten om op 
grond van artikel 3.8 lid 6 van de Wet ruimtelijk ordening de aanwijzing te 
geven dat het bestemmingsplan Purmerend – Hotel Kom A7 van de gemeente 
Purmerend in zijn geheel niet in stand blijft. 
 
Besluit: 
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1. Om op grond van artikel 3.8 lid 6 in verbinding met artikel 4.2 lid 1 van de 
Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven die er toe strekt dat van het 
bestemmingsplan Purmerend – Hotel Kom A7 met het plannummer 
NL.IMRO.0439.BPHotelKomA72020-ON01, zoals op 23 september 2021 door 
de raad van de gemeente Purmerend is vastgesteld: 
A. dat de volgende bestemmingen en bijbehorende regels geen deel blijven 
uitmaken van het bestemmingsplan, niet in werking treden en zoals hier boven 
beschreven te zijner tijd vervallen: 
a. de bestemming “Horeca” zoals opgenomen op de verbeelding en de 
planregels in artikel 3; 
B. dat de gronden aangeduid als aanwijzingsgebied op de afbeelding 
NL.IMRO.9927.RAHotelKomA2020-ON01 (zie bijlage 3) geen deel blijven 
uitmaken van het bestemmingsplan, niet in werking treden en zoals hier boven 
beschreven te zijner tijd vervallen; 
2. De gemeente hierover te informeren via bijgevoegde brief; 
3. PS hierover te informeren via bijgevoegde brief. 
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Vaststellen ecologische doelen overig water 
Onder ‘overig water’ wordt oppervlaktewater verstaan dat buiten de wateren 
ligt die begrensd zijn voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het gaat veelal om 
poldersloten of water in stedelijk gebied. De provincie heeft ingestemd met de 
door de waterschappen Rijnland en AGV voorgestelde ecologische doelen voor 
het overig water, waarmee deze zijn vastgesteld. De na te streven doelen 
liggen hoger dan de huidige waterkwaliteit en zijn de resultante van een in 
2019 met de waterschappen Rijnland en AGV afgesloten overeenkomst waarin 
werd afgesproken om ook voor het overig water ecologische doelen te gaan 
afleiden en vaststellen. De kwaliteit van de onderwaternatuur in het overig 
water is namelijk vaak niet goed en er kan nog veel aan verbeterd worden. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de ecologische doelen voor het ‘overig water’ in de 
beheergebieden van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het waterschap 
Amstel Gooi en Vecht, zoals door beide waterschappen voorgesteld; 
2. De bij 1 genoemde waterschappen hierover met bijgaande brieven te 
informeren; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over het bij 1 
genoemde besluit. 
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Aandachtspunten Noord-Holland kabinetsformatie 
Gedeputeerde Staten geven middels een brief aandachtspunten vanuit Noord-
Holland mee ten behoeve van de kabinetsformatie met betrekking tot de 
woningbouwopgave, energie-infrastructuur Pallas en de beschikbaarheid van 
technisch personeel 
 
Besluit: 
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1. Bijgaande brief te verzenden aan Bureau Woordvoering Kabinetsformatie; 
2. Een afschrift van deze brief aan PS te sturen. 
 

18 
 

Advies op aanvraag opsporingsvergunning Geothermie Kudelstaart 
High Tree Energy BV en Tullip Energy Exploration & Development BV hebben 
een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie 
Kudelstaart. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd 
gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het 
zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg 
met de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Haarlemmermeer, het waterschap en 
drinkwaterbedrijf AGV/Waternet en het drinkwaterbedrijf PWN. 
 
Besluit: 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
Kudelstaart 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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Advies op aanvraag opsporingsvergunning Geothermie Uithoorn 
High Tree Energy BV en Tullip Energy Exploration & Development BV hebben 
een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie 
Uithoorn. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd 
gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het 
zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg 
met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn, het waterschap en 
drinkwaterbedrijf AGV/Waternet en het drinkwaterbedrijf PWN. 
 
Besluit: 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
Uithoorn 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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Beantwoording Statenvragen nr. 77 van mevrouw Van Soest (50PLUS/Partij van 
de Ouderen) over bomenkap n.a.v. NH nieuws artikel 
Mevrouw Van Soest heeft vragen gesteld over de bomenkap voor de 
herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) 
 
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. 
 

21 
 

Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond d.d. 27 oktober 2021 
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de Provincie Noord-Holland, 
diverse taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) voor bodemzaken en een klein aantal provinciale 
inrichtingen. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze 
Omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 27 oktober 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 27 oktober 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet 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  11, 12  
M. Hartog                  tel. (06) 4813 9088  6, 7  
M. van den Heuvel     tel. (06) 1860 9412  8, 9, 10  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  14, 15, 16, 17  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  1, 2, 3, 4, 5  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  20  
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  13  
L. van Lunteren tel. (06) 5689 7756  18, 19, 21 
 
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/
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