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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 28 september 2021 
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Actualisatie provinciaal erfgoedregister: diverse in- en uitschrijvingen van 
provinciale monumenten 
Besloten is om drie objecten, die voor de provincie van provinciaal belang zijn, 
aan te wijzen tot provinciaal monument. Daarnaast worden in het kader van de 
actualisering van het provinciaal erfgoedregister drie monumenten uit het 
erfgoedregister uitgeschreven. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister en 
conform artikel 2.23, lid 1 van de Omgevingsverordening Nood-Holland 2020 
de navolgende objecten aan te wijzen als provinciaal monument: 
a. stationsgebouw Abbekerk-Lambertschaag, Stationsbuurt 3 te Benningbroek 
in de gemeente Medemblik; 
b. molen De Paauw, Nauerna 43B te Assendelft in de gemeente Zaanstad; 
c. molen van Sloten, Akersluis 10 te Amsterdam in de gemeente Amsterdam. 
2. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister en 
conform artikel 2.23, leden 4 en 5 van de Omgevingsverordening Noord-
Holland 2020 de navolgende monumenten uit te schrijven uit het provinciaal 
erfgoedregister: 
a. kringenwetboerderij Vechthoeve (onderdeel Stelling van Amsterdam), 
Weesperbinnenweg 11 te Muiden in de gemeente Gooise Meren; 
b. gemaal van de polder Schellinkhout, gelegen aan de Zuiderdijk 56 te 
Schellinkhout in de gemeente Drechterland; 
c. inwateringsduikersluis De Spuiter, gelegen nabij Zuiderdijk 30 te Venhuizen 
in de gemeente Drechterland. 
3. De redengevende omschrijvingen vast te stellen van: 
a. het stationsgebouw “Abbekerk-Lambertschaag” te Benningbroek; 
b. molen “De Paauw” te Assendelft; 
c. molen van “Sloten” te Amsterdam. 
4. Belanghebbenden en de gemeenten Medemblik, Zaanstad, Amsterdam en de 
Minister van OCW hierover te informeren; 
5. In het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen de 
contouren van de provinciale monumenten in het kadaster aan te passen; 
6. De directeur Beleid te machtigen de besluiten 4 en 5 uit te voeren; 
7. PS over de voorgenomen besluiten 1 en 2 via inliggende brief te informeren. 
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Vergadering Stichtingsbestuur NZKG 29 september 2021 
Het Stichtingsbestuur NZKG vergadert op 29 september 2021. De 
portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze vergadering 
voorzitten. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Stichtingsbestuur NZKG op 29 september 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Stichtingsbestuur NZKG. 
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Bestuursplatform NZKG van 29 september 2021 
Het Bestuursplatform NZKG vergadert op 29 september 2021. De 
portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze vergadering 
voorzitten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 29 september 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Bestuursplatform NZKG. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 88 van mevrouw Van Andel (CDA) over 
aanwijzing gemeente Castricum 
Mevrouw Van Andel (CDA) heeft op 3 september 2021 schriftelijke vragen 
gesteld over de aankondiging van een juridische interventie inzake de 
achterstand huisvesting verblijfsgerechtigden van de gemeente Castricum. 
 
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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Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2021 
Het Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied (MJP) 2021 en 
verder beschrijft de programmering, voortgang en uitvoering van het 
Investeringskader Waddengebied. Het bevat onder meer een overzicht van 
initiatieven die zijn uitgevoerd, in uitvoering zijn dan wel in ontwikkeling zijn, 
waarbij enkele initiatieven worden uitgelicht. Ook de monitoring en evaluatie 
van de initiatieven en hun invloed op het Waddengebied is in het MJP 
opgenomen. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Meerjarenprogramma Investeringskader 
Waddengebied 2021 en verder; 
2. Het Meerjarenprogramma 2021 en verder met bijgaande brief aan 
Provinciale Staten te verzenden. 
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Wijziging Uitvoeringsregeling onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten 
Klimaatadaptatie 
De wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke 
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2020, is een technische 
wijziging. De waterschappen worden toegevoegd aan de doelgroep. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoek fysieke uitvoeringsprojecten 
klimaatadaptatie Noord-Holland 2020 te wijzigen door middel van bijgaand 
wijzigingsbesluit; 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Reservering budget Ketenreis OV-fonds 
NS en Provincie Noord-Holland werken, samen met de regio’s, aan de 
Regionale Ontwikkelagenda. NS heeft aangegeven 2 miljoen euro beschikbaar 
te willen stellen voor maatregelen in Noord-Holland Noord (boven het 
Noordzeekanaal) op het gebied van de bereikbaarheid van het OV, goede 
overstapmogelijkheden (trein, bus, fiets) en het verbeteren van 
stationsomgevingen. De provincie reageert positief op het verzoek van de NS 
om hiervoor ook 2 miljoen euro te reserveren. NS en Provincie Noord-Holland 
maken nog nadere afspraken over het maatregelenpakket en de voorwaarden. 
 
Besluit: 
1. Een bedrag van maximaal € 2.000.000,- euro binnen het OV-fonds 
beschikbaar te stellen voor maatregelen in Noord-Holland Noord (boven het 
Noordzeekanaal) op het gebied van OV-bereikbaarheid, ketenmobiliteit en OV-
knooppuntontwikkeling en die voortkomen uit de Regionale Ontwikkelagenda 
Noord-Holland; 
2. Bovenstaand bedrag aan te merken als reservering binnen het OV- fonds; 
3. De NS middels bijgevoegde brief te informeren over het besluit en de 
voorwaarden; 
4. PS te informeren over bovengenoemde besluiten. 
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Verklaring van geen bedenkingen erf toegangsweg en werkstroken voor project 
herinrichting A.C. de Graafweg (N241) 
De provincie Noord-Holland wil met de herinrichting van de A.C. de Graafweg 
(N241) de veiligheid verbeteren en doorstroming garanderen. In de uitwerking 
van het definitieve Provinciaal Inpassingsplan en in samenspraak met de 
omgeving is ervoor gekozen om over een strook van 800 meter het fietspad op 
te waarderen tot een erftoegangsweg. Hiermee worden meerdere gevaarlijke 
in- en afritten van woningen en agrarische percelen van de A.C. de Graafweg 
afgehaald. 
 
Besluit: 
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1. Bijgaande voordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit, met bijlagen, 
over de verklaring van geen bedenkingen project A.C. de Graafweg (N241) vast 
te stellen en ter besluitvorming toe te zenden aan PS door middel van 
bijgevoegde brief; 
2. Na het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen door PS, deze 
samen met de omgevingsvergunning, de nota van beantwoording en overige 
benodigde uitvoeringsbesluiten gedurende zes weken ter inzage te leggen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 82 van de Statenleden Kostić (Partij voor de 
Dieren) en Alberts (SP) over de handhaving van milieucriminaliteit 
Op 29 juli 2021 hebben de statenleden I. Kostić (Partij voor de Dieren) en R. 
Alberts (SP) vragen gesteld over de handhaving van milieucriminaliteit (vragen 
nr. 82-2021). 
 
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. 87 van de heer Hoogervorst (SP) over storten 
radioactief en zeer giftig afval stortplaats Wieringermeer 
De heer Hoogervorst van de SP heeft vragen gesteld over het storten van 
radioactief en zeer giftig afval op de stortplaats in Wieringermeer. 
 
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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Wob-besluit windturbines (deel 1) 
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de 
overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar 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 windturbines in 
Amsterdam gedeeltelijk openbaar te maken door middel van een eerste 
deelbesluit; 
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. 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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Dienstverleningsovereenkomst bestuursbureau en besluit mandaat 
De recreatieschappen hebben besloten ter versterking van de bestuurskracht 
een bestuursbureau van de recreatieschappen per 1 januari 2022 in te stellen. 
De provincie heeft aangeboden het werkgeverschap voor de medewerkers van 
het bestuursbureau te vervullen en dit bureau te faciliteren. Daartoe wordt een 
dienstverleningsovereenkomst met de recreatieschappen aangegaan die de 
diensten vastlegt die de provincie verleent alsmede de vergoeding die de 
recreatieschappen daartoe betalen en de voorwaarden waaronder. Voorts wordt 
een mandaatbesluit vastgesteld om de bevoegdheden van het werkgeverschap 
te beleggen bij de werkgeverscommissie van de recreatieschappen. 
 
Besluit: 
1. Tot het aangaan van bijgaande dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
bestuursbureau recreatieschappen met de recreatieschappen Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Spaarnwoude en 
Twiske-Waterland; 
2. Bijgaand Besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie 
recreatieschappen Noord-Holland vast te stellen; 
3. De portefeuillehouder te machtigen redactionele wijzigingen in de DVO door 
te voeren; 
4. PS over de DVO te informeren met bijgaande brief. 
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Instellingsbesluit adviescommissie POP3 subsidies 
GS hebben adviescommissies ingesteld voor de beoordeling van de 
subsidieaanvragen in het kader van de openstelling POP3 onderdelen 
‘Samenwerking in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen binnen de 
agrarische sector’ 2021 (EIP 2021) en ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven 
Noord-Holland’ 2021 (Verplaatsingsregeling 2021). 
 
Besluit: 
1. Het instellingsbesluit voor de adviescommissie POP3 subsidies Noord-
Holland ‘Samenwerking in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen 
binnen de agrarische sector’ (POP/EIP 2021) vast te stellen; 
2. Het instellingsbesluit voor de adviescommissie POP3 subsidies Noord-
Holland ‘Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-Holland’ 
(POP/Verplaatsingsregeling 2021) vast te stellen; 
3. Besluit 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van de inliggende 
brief. 
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Monitor Werklocaties Noord-Holland 2020-2021 
De Monitor Werklocaties 2020-2021 geeft informatie over feitelijke 
ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in 
Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2020 zien, met 
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peildatum van 1 januari 2021. Het afgelopen jaar zijn de Noord-Hollandse 
werklocaties ondanks COVID-19 redelijk overeind gebleven. De kantorenmarkt 
is iets ruimer, maar de bedrijventerreinenmarkt is juist krapper geworden. 
 
Besluit: 
1. De Monitor Werklocaties Noord-Holland 2020-2021 vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van Monitor Plabeka 2020-2021; 
3. PS te informeren met bijgaande brief. 
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SADC; benoeming bestuurders 
De Raad van Commissarissen van SADC stelt voor om de heren A. Jansen en H. 
Lek tijdelijk te benoemen tot gezamenlijk bevoegde bestuurders totdat een 
nieuwe algemeen directeur is benoemd. De besluitvorming door de 
aandeelhouders vindt schriftelijk plaats. 
 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. in te 
stemmen met het volgende voorstel zoals opgenomen in het bijgevoegde 
schriftelijke aandeelhoudersbesluit: 
- op voordracht van de raad van commissarissen de heer A. Jansen en de heer 
H. Lek als gezamenlijk bevoegd bestuurders te benoemen voor de periode tot 
een nieuwe algemeen directeur is benoemd en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel; 
2. De portefeuillehouder Economie te machtigen het aandeelhoudersbesluit te 
ondertekenen. 
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Motie externe bedreigingen Waddenzee 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland sturen een brief aan de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, waarin zij de minister oproepen te stoppen met 
gasboringen in de Waddenzee. Eerder had Provinciale Staten van Noord-
Holland al in een motie deze wens uitgesproken. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande brief, waarin een oproep staat om gasboringen in de Waddenzee 
te stoppen, te verzenden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat; 
2. Een afschrift van deze brief te sturen aan Provinciale Staten; 
3. PS voor te stellen motie M92-2021 hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 

 
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, 12, 13, 14, 15  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  4, 5, 6, 16  
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I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  11  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  7, 8  
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  2, 3  
L. van Lunteren tel. (06) 5689 7756  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/

