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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 29 juni 2021 

 
1 
 

Vaststellingsovereenkomst kruispunt Agriport_N239 
In 2006 zijn de eerste twee bestemmingsplannen voor het Agriport-gebied 
vastgesteld. Onderdeel hiervan is de benodigde grootschalige reconstructie 
van het kruispunt N239-Agriport. In een vaststellingsovereenkomst zijn 
afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van AgriportA7 B.V. aan deze 
reconstructie. De noodzakelijke maatregelen om het kruispunt verkeersveilig te 
maken en de doorstroming te verbeteren zijn in 2018/2019 vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. Een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met AgriportA7 b.v. inzake 
de bijdrageplicht voor de reconstructie van de kruising Agriport/N239; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit en Bereikbaarheid te machtigen om 
namens de Commissaris van de Koning de overeenkomst met bijbehorend 
addendum te ondertekenen. 
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Jaarverslag concessies OV 2020 
Jaarlijks publiceert de provincie Noord-Holland een jaarverslag met de 
resultaten van de drie openbaar vervoerconcessies waar zij opdrachtgever voor 
is: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. In het 
verslag staan onder andere het aanbod, het gebruik en de kwaliteit van het OV 
omschreven. 
 
Besluit: 
1. Het jaarverslag 2020 Openbaar Vervoer Noord-Holland vast te stellen; 
2. Het jaarverslag 2020 Openbaar Vervoer Noord-Holland ter informatie aan 
Provinciale Staten te sturen. 
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Brief PS Houtribdijk: OV en provincie Flevoland 
De provincie Noord Holland heeft samen met de provincie Flevoland de 
potentie voor een busverbinding tussen Enkhuizen en Lelystad via de 
Houtribdijk verkend en onderzocht in hoeverre de provincie Flevoland 
voornemens is om eventuele knelpunten voor het verkeer op de N307 op te 
lossen. 
 
Besluit: 
PS door middel van bijgaande brief te informeren over de Houtribdijk; OV en 
provincie Flevoland 
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Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 
Om inzicht te krijgen in het effect van woningbouw en werkgelegenheid op de 
bereikbaarheid van de Haarlemmermeer hebben gemeente Haarlemmermeer, 
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Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland de ‘Netwerkstudie 
Haarlemmermeer 2040’ opgesteld. De studie laat zien welke infrastructurele en 
mobiliteitsoplossingen in de toekomst nodig zijn en welke projecten daar al 
aan bijdragen. 
 
Besluit: 
1. De Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 met de probleemanalyse, de 
oplossingsrichtingen en de adaptieve samenwerkingsagenda vast te stellen; 
2. Als vervolg op de Netwerkstudie Haarlemmermeer 2040 de adaptieve 
samenwerkingsagenda samen met gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio 
Amsterdam verder uit te werken in een prioritering van concrete voorstellen, 
gericht op opname in de investeringsprogramma’s van de afzonderlijke 
partijen; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te verzoeken de Netwerkstudie 
Haarlemmermeer 2040 ter bespreking op de B agenda van de commissie 
Mobiliteit en Bereikbaarheid van 6 september 2021 te plaatsen. 
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Algemene ledenvergadering Samenwerkingsverband DOVA op 30 juni 2021 
Begin 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten deel te nemen aan het 
samenwerkingsverband van decentrale openbaar vervoer-autoriteiten (DOVA). 
Door landelijk samen te werken willen de deelnemende partijen het openbaar 
vervoerbeleid en de reisinformatie voor het openbaar vervoer efficiënter 
maken. Op 30 juni is de algemene ledenvergadering van DOVA, waar de 
provincie Noord-Holland ook vertegenwoordigd is. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de algemene ledenvergadering 
Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) op 
30 juni 2021 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
geannoteerde agenda. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 68 van de heer Terwal (VVD) over 
infrastructuur van gerecycled plastic 
De heer Terwal (VVD) heeft vragen gesteld over infrastructuur gemaakt van 
gerecycled plastic, dit naar aanleiding van een bericht van de NOS over 
gemeente Almere die een straat van gerecycled plastic heeft aangelegd. 
 
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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Update dashboard energietransitie 
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Het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland is in 2020 gelanceerd om 
inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de klimaatafspraken 
en energietransitie in onze provincie. Het bestrijkt alle thema’s die opgenomen 
zijn in het Actieprogramma Klimaat 2020-2023. Naast een thematische 
opbouw is het mogelijk om geografisch door te klikken naar gegevens over de 
twee regio’s waarvoor een Regionale Energiestrategie (RES) is gemaakt, Noord-
Holland Noord en Noord-Holland Zuid en naar de regio’s (deel-RES) die daarin 
zijn opgenomen. Het dashboard is modulair opgezet en wordt jaarlijks 
geactualiseerd en desgewenst aangepast en/of uitgebreid. 
 
Besluit: 
1. De eerste update van het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland 
vast te stellen; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Wob-besluit (deel3) Windalarm inzake windturbines Amsterdam 
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 derde 
deelbesluit dat ziet op afspraken met en over energie-coöperaties en andere 
(potentiële) initiatiefnemers over (mogelijke) plaatsing van windturbines 
in  Amsterdam; 
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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Agenda en stukken Bestuursplatform Energietransitie NZKG 30 juni 2021 
Het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied vergadert op 30 
juni a.s. over de energie-infrastructuur projecten uit het Cluster 
Energiestrategieën Noordzeekanaalgebied die worden ingediend voor het 
Meerjarenprogramma Industrie Energie en Klimaat. Het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dat zij voor 1 juli inzicht wil 
a.s. hebben welke energie-infrastructuur projecten van nationaal belang door 
de industrieclusters worden ingediend. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied op 30 juni 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
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de agenda van het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen. 
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Annotatie agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 30 
juni 2021 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks bestuur op 30 juni 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 30 juni 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording statenvragen nr. 64 van mevrouw Vastenhouw (FvD) over RES 
1.0 
Mevrouw Vastenhouw (FvD) heeft vragen gesteld over RES 1.0. 
 
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 Algemeen Bestuur Recreatieschap Groengebied Amstelland op 1 juli 
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 1 juli 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude op 1 juli 2021 
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: 
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Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Recreatieschap Spaarnwoude op 1 juli 2021 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 61 van mevrouw Van Soest (50PLUS/PvdO) 
over Bijlage Frisse Wind.nu over Tata Steel 
Mevrouw van Soest (50PLUS/Partij van.de Ouderen) heeft vragen gesteld naar 
aanleiding van een brief van o.a. Frissewind.nu over Tata Steel. 
 
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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Onteigening Schil Naardermeer 
Voor het project Schil Naardermeer is de provincie al enige jaren bezig met het 
verwerven van de benodigde grond. Er is nog niet met alle eigenaren 
overeenstemming bereikt. Om tot uitvoering van het project te komen is het 
noodzakelijk om gebruik te maken van het onteigeningsinstrument. Met dit 
besluit wordt aan Provinciale Staten gevraagd om de Kroon te verzoeken de 
onteigeningsprocedure te starten. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten voor te stellen om het verzoekbesluit te nemen inzake de 
onteigening Schil Naardermeer; 
2. De bijgaande PS-voordracht vast te stellen en toe te zenden aan Provinciale 
Staten. 
3. De portefeuillehouder grond te machtigen om, nadat Provinciale Staten 
hierover hebben besloten, de Koning te informeren met een brief conform 
bijgaand concept ‘Brief GS aan Koning’. 
 

16 
 

Reactie op brief stikstofbeleid BUCH-gemeenten 
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) hebben de 
Beleidsregel niet significante bouwwerken met betrekking tot stikstof 
opgesteld. De beleidsregel was niet met de provincie afgestemd en omdat de 
onderbouwing van de beleidsregel ontbrak, kon dit in praktijk tot 
onduidelijkheid over vergunningplicht en bevoegdheden leiden. BUCH heeft de 
onderbouwing aangeleverd en de beleidsregel op enkele punten aangepast en 
aangevuld. Gedeputeerde staten en BUCH constateren een gedeeld belang waar 
het gaat om bescherming van de kwetsbare natuur en voldoende woningbouw 
en zullen daar ook naar handelen. 
 
Besluit: 
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1. Bijgaande brieven met reactie op de brief over het stikstofbeleid te 
versturen aan de colleges van B&W van Heiloo, Castricum en Uitgeest; 
2. Provinciale staten informeren met inliggende brief. 
 

17 
 

Archieftoezicht 2020 
Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks 
rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale 
archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2020. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag van het archieftoezicht Provincie Noord-
Holland 2020; 
2. De voorgestelde reactie en het plan van aanpak voor de uitvoering van de 
aanbevelingen vast te stellen en naar de provinciearchivaris te verzenden; 
3. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Jaarverslag integriteit 2020 
Op grond van de Ambtenarenwet wordt elk jaar een Jaarverslag integriteit 
gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering 
van het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Het Jaarverslag integriteit 2020 vast te stellen; 
2. PS middels bijgevoegde brief te informeren over het Jaarverslag integriteit 
2020 
 

19 
 

Schenking concertvleugel 
De provincie is eigenaar van een concertvleugel die al een aantal jaar niet meer 
gebruikt wordt. De concertvleugel wordt geschonken aan het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. 
 
Besluit: 
1. De concertvleugel van de provincie te schenken aan het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds; 
2. De kabinetschef contact te laten onderhouden met het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds over de inzet van de concertvleugel, de wijze van 
overdracht en de aandacht hiervoor. 
 

20 
 

Voortgang Woonagenda 2020 - 2025 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staan de ambities, uitgangspunten 
en acties op het gebied van wonen. De voortgangsrapportage is bedoeld om PS 
te informeren over de voortgang van de actiepunten uit deze Woonagenda. 
 
Besluit: 



 

Pagina 7 
 

PS middels bijgaande brief te informeren over de voortgangsrapportage 
Woonagenda 2020 – 2025 en te verzoeken dit ter bespreking op de B-agenda 
van de commissie RWK te plaatsen. 
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Woonakkoord Zaanstreek-Waterland 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in 
woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. Het 
woonakkoord voor regio Zaanstreek-Waterland bevat afspraken met de 8 
gemeenten ter uitvoering van het regionale woonbeleid op het gebied van 
nieuwbouw en woningbouwprogrammering, betaalbare voorraad, wonen en 
zorg, en duurzaam, klimaatadaptatief, natuurinclusief en circulair bouwen. 
 
Besluit: 
1. Het woonakkoord regio Zaanstreek-Waterland 2021 - 2025 aan te gaan met 
de colleges van burgemeester en wethouders van Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Zaanstreek-Waterland te zenden; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Masterplan Wonen 
Het Masterplan Wonen geeft antwoord op de vraag wat de provincie kan doen 
om gemeenten te helpen sneller meer betaalbare woningen te laten realiseren. 
Er worden nieuwe maatregelen voorgesteld om de betaalbaarheid te vergroten 
en extra maatregelen om de woningbouw te versnellen, naast de maatregelen 
die al getroffen worden in diverse samenwerkingstrajecten met onder andere 
Rijk, regio’s en gemeenten. Het Masterplan Wonen is een dynamisch document. 
Na deze eerste versie volgt een tweede, waarin de uitkomsten van de regionale 
verdieping en enkele overige modules verwerkt worden. 
 
Besluit: 
1. Versie 1 van het Masterplan Wonen provincie Noord-Holland vast te stellen 
en daarmee in te stemmen met: 
a. het uitvoeren van maatregelen in het kader van het bestaande 
Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw, 
inzicht in de realisatiecapaciteit en een pilot Verruiming Vrijkomende 
Agrarische Bebouwing (quick wins). 
b. het nader verkennen van nieuwe instrumenten ten behoeve van 
betaalbaarheid en een verkenning naar woningsplitsing. 
c. het laten opstellen van een tweede versie van het Masterplan Wonen, waarin 
de uitkomsten van de regionale verdieping en enkele overige modules verwerkt 
worden; 
2. Kennis te nemen van het rapport ‘Betaalbaar wonen in Noord-Holland; 
mogelijke rollen voor de provincie om betaalbaar woonaanbod te stimuleren’, 
en de daarbij horende beleidsreactie vast te stellen; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 



 

Pagina 8 
 

 

23 
 

Locatie-onderzoek huisvesting buitenlandse werknemers in de Kop van Noord-
Holland 
De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Den Helder, 
Hollands Kroon en Schaqen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de 
huisvesting van buitenlandse werknemers. Dit heeft 14 voorkeurszoekgebieden 
opgeleverd. Binnen deze gebieden zullen de provincie en de gemeenten in 
overleg met omwonenden en belanghebbenden de precieze locatie bepalen. 
Ook marktpartijen worden daarbij betrokken. Dit traject start in september. Als 
de locaties bepaald zijn, nemen de gemeenten in principe het voortouw om 
daarvoor bestemmingsplannen te maken. Op verzoek van gemeenten kan de 
provincie hulp bieden en bijvoorbeeld een provinciaal inpassingsplan maken. 
 
Besluit: 
1. Het rapport “Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting 
van buitenlandse werknemers, Provincie Noord Holland en gemeenten Den 
Helder, Hollands Kroon, Schagen” vast te stellen en daarmee akkoord te gaan 
met de voorkeurszoekgebieden en de verdere uitwerking daarvan; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
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Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Bedijkte Waal 
GS hebben besloten aan PS voor te stellen de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen af te geven met betrekking tot de door het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning 
ten behoeve van het project dijkversterking Bedijkte Waal. Dit maakt deel uit 
van de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. 
Uit de vergunningaanvraag, en de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing 
blijkt dat het project voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening 
en een goede ruimtelijke onderbouwing geeft. De wijziging heeft geen 
significante gevolgen voor de natuur en het provinciale monument. De 
verklaring kan daarom worden afgegeven door PS. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de aanvraag van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier voor een omgevingsvergunning voor ‘het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening’ en ‘het wijzigen van een monument’ ten 
behoeve van het project dijkversterking Bedijkte Waal (OLO nr. 6040049); 
2. Bijgaande voordracht aan PS en ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
project dijkversterking Bedijkte Waal, vast te stellen en toe te zenden aan PS; 
3. Aan PS voor te stellen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te 
geven met betrekking tot de door het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning ten 
behoeve van het project dijkversterking Bedijkte Waal; 
4. Aan PS voor te stellen te besluiten dat indien er geen zienswijzen zijn 
ingediend over deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen, de ontwerp 
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verklaring geldt als definitieve verklaring van geen bedenkingen; 
5. De voordracht door middel van bijgevoegde brief aan PS aan te bieden. 
 

25 
 

Monitor OV-knooppunten 2019/2020 
De Monitor OV-knooppunten 2019/2020 geeft inzicht in de ontwikkelingen 
binnen de invloedssfeer van de OV-knooppunten op het gebied van wonen, 
werken en reizen. De monitor vult de data aan die in voorgaande jaren zijn 
verzameld (vanaf 2012) en blikt vooruit daar waar dat kan. Het rapport is 
binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Monitor OV-knooppunten 2019/2020; 
2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
 

26 
 

Beroep + voorlopige voorziening Aldi Bergen 
De gemeenteraad van Bergen heeft op 8 april 2021 het bestemmingsplan 
Bergerweg 125 gewijzigd vastgesteld. In het bestemmingsplan worden een 
supermarkt en 36 woningen planologisch mogelijk gemaakt in landelijk 
gebied. Het plan is strijdig met de Provinciale Ruimtelijke Verordening en 
andere provinciale regelgeving. De ontwikkeling voldoet niet aan onze regels 
voor het landelijk gebied. 
 
Besluit: 
1. Beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangaande het 
bestemmingsplan Bergerweg 125 in de gemeente Bergen; 
2. PS te informeren per brief 
 

27 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 66 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks) over 
een ruimtelijke ontwikkeling in buurtschap de Zwarte Kat in Amstelveen 
Mevrouw van Wijnen (GroenLinks) heeft vragen gesteld over een ruimtelijke 
ontwikkeling in buurtschap de Zwarte Kat in Amstelveen. 
 
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. 
 

 
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  17, 18  
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M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  12, 13, 19   
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  15, 16  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  7, 8, 9, 10, 11, 14  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3, 4, 5, 6  
 
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/


 
APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 JUNI 2021  
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 

1 

  Onderwerp  
 

1. 
Verkoop stolp 
Kamperkade 1 te Schoorl 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besluit 
1.de landschappelijk storende opstallen rondom de stolpboerderij 
Kamperkade 1 te Schoorl, in eigendom van de provincie, te 
slopen; 
2.een bestemmingsplanwijziging aan te vragen bij de gemeente 
Bergen voor een bestemming “Wonen” (met erf) voor de bestaande 
stolpboerderij Kamperkade 1, waarbij 0,75 ha van het erf als 
“Natuur” wordt bestemd en (daarmee) af te zien van de 
mogelijkheid tot een extra (tweede) woonbestemming op het erf; 
3.in afwijking van ons grondbeleid een één-op-één 
onderhandeling in te zetten met de heer Boezer voor een 
mogelijke ruiling van zijn NNN-perceel op de Kamperkade 1a 
(eventueel met bijbehorende woning Kamperkade 1a) met de stolp 
en erf Kamperkade 1; 
4.gelet op artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 
artikel 10, tweede lid, sub b en g, geheimhouding op te leggen op 
dit besluit totdat de ruiling, verkopen en leveringen van de 
betreffende gronden definitief zijn geworden. 
 

2. 
Advies ICOMOS 
uitbreiding 
werelderfgoedstatus 
Stelling van Amsterdam 
 

 

 

 

 
Besluit 
1. Kennis te nemen van het advies van ICOMOS over de uitbreiding 
van de werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam met de 
nieuwe Hollandse Waterlinie; 
2. Provinciale Staten op 4 juni 2021 te informeren over het advies 
van ICOMOS over de uitbreiding van de werelderfgoedstatus van 
de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub a, 
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te 
leggen op besluitpunten 1 en 2 en voort te laten duren tot 4 juni 
2021. 

3.  
Aandeelhoudersvergade-
ring Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. 
juni 2021 
 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord N.V. (ONHN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 4 juni 2021 
a. vaststelling van de jaarrekening 2020; 
b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid 
in 2020; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2020; 
d. de opdracht aan de accountant met een jaar te verlengen; 
e. de gewijzigde begroting 2021; 
2. Als opdrachtgever van ONHN in te stemmen met een indexatie 
van 2,9 % van de bedragen genoemd in de met ONHN gesloten 
Dienstverleningsovereenkomst; 
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 
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leggen op dit besluit en op te heffen per 5 juni 2021; 
4. De portefeuillehouder Economie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

4. 
Aandeelhoudersvergade-
ring LSFA juni 2021 
 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Life Sciences Fund 
Amsterdam B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals 
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 
3 juni 2021: 
a. vaststelling van de jaarrekening 2020 en de daarin opgenomen 
resultaatsbestemming; 
b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid 
in 2020; 
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van 
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2020; 
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 
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen 
per 4 juni 2021; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht 
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering 
 

5. 
Aandeelhoudersvergade-
ring Afvalzorg juni 2021 
 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. Afvalzorg Holding 
(Afvalzorg) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in 
de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 2 juni 2021 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2020; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
gevoerde beleid in 2020; 
c. decharge te verlenen aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2020; 
d. het vaststellen van de voorgestelde winstbestemming 2020; 
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 
leggen op dit besluit en op te heffen per 3 juni 2021; 
3. De portefeuillehouder Energie te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

6. 
Aandeelhoudersvergade-
ring PWN mei 2021 
 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van N.V. PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) in te stemmen met de 
voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 27 mei 2021: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2020; 
b. het dividendvoorstel; 
c. decharge te verlenen aan mevrouw H. Doedel over het door 
haar gevoerde beleid in 2020; 
d. decharge te verlenen aan de leden van de raad van 
commissarissen voor het gevoerde toezicht in 2020; 
e. inzake agendapunt 6 in te stemmen met scenario B en indien 
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scenario B niet tot een positief resultaat leidt in te stemmen met 
scenario C; 
f. het vaststellen van de Algemene Voorwaarden Drinkwater met 
aansluitvoorwaarden; 
g. het vaststellen van het bezoldigingsbeleid van de raad van 
commissarissen; 
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 
leggen op dit besluit en op te heffen per 28 mei 2021; 
3. De portefeuillehouder Water te machtigen, met recht van 
substitutie, de provincie te vertegenwoordigen tijdens de 
aandeelhoudersvergadering. 
 

7. 
Aandeelhoudersvergade-
ring Solaroad mei 2021 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Solaroad B.V. in te 
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van 
de aandeelhoudersvergadering d.d. 21 mei 2021 waarin tot het 
volgende wordt besloten: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2020 en de daarin 
opgenomen resultaatsbestemming; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
gevoerde beleid in 2020; 
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 
leggen op dit besluit en op te heffen per 22 mei 2021; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en energie te machtigen – met 
het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de aandeelhoudersvergadering. 
 

8. 
Aandeelhoudersvergade-
ring PDENH d.d. 21 mei 
2021 
 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te stemmen 
met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 21 mei 2021: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2020 en de daarin 
opgenomen resultaatsbestemming; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
gevoerde beleid in 2020; 
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 
leggen op dit besluit en op te heffen per 22 mei 2021; 
3. De portefeuillehouder Circulaire Economie te machtigen – met 
het recht van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens de aandeelhoudersvergadering 

9. 
Aandeelhoudersvergade-
ring PDENH dd 3 juni 2020 

 
Besluit 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Participatiefonds 
Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) in te stemmen 
met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda van de 
aandeelhoudersvergadering d.d. 3 juni 2020: 
a. het vaststellen van de jaarrekening 2019 en de daarin 
opgenomen resultaatsbestemming; 
b. decharge te verlenen aan het lid van de directie over het 
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gevoerde beleid in 2019; 
c. het goedkeuren van het besluit van de directie tot het verlenen 
van een co-financiering in het kader van de COL-faciliteit aan 
Sympower B.V., Aecorsis B.V. en E-Magy B.V. conform de 
investeringsaanvraag, en tot het doen van een agiostorting op de 
door de provincie gehouden aandelen in het kapitaal van PDENH 
waarbij de agiostorting op de door de Provincie gehouden 
aandelen in het kapitaal van PDENH plaats zal vinden conform de 
investeringsaanvraag, onder de verplichting van PDENH om deze 
storting conform de bedragen uit de investeringsaanvraag volledig 
en onverwijld ter beschikking te stellen aan voornoemde 
vennootschappen; 
d. het goedkeuren van het besluit van de directie van PDENH tot 
het verstrekken van een financiering aan Wooncoöperatie de 
Warren B.V. conform de investeringsaanvraag, en tot het doen van 
een agiostorting op de door de provincie gehouden aandelen in 
het kapitaal van PDENH waarbij de agiostorting op de door de 
Provincie gehouden aandelen in het kapitaal van PDENH plaats zal 
vinden conform de investeringsaanvraag, onder de verplichting 
van PDENH om deze storting volledig en onverwijld ter 
beschikking te stellen aan Wooncoöperatie de Warren B.V. 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
hierboven onder 1.c. en 1.d. omschreven voorgenomen 
financieringen te verstrekken in de vorm een agiostorting conform 
artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst tevens 
inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het 
bestuur van PDENH; 
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 4 juni 2020 met 
uitzondering van de geheimhouding op besluiten 1.c. en 1.d., 
daarvan zal de geheimhouding worden opgeheven zodra de 
financieringen zijn verstrekt; 
4. De portefeuillehouder circulaire economie te machtigen – met 
het recht van substitutie – de provincie te vertegenwoordigen 
tijdens 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   2, 3, 4 
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412   1 
K. Leers   tel. (06) 3168 8211   6 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   5, 7 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   8, 9 
 
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. 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
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• 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/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
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