Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
staten van Noord-Holland op 2 maart 2021
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Inkoopbeleid 2021-2024

In het Coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' is vermeld dat het inkoopbeleid
gemoderniseerd wordt. Gezien ook de (aangescherpte) doelstellingen in het
Coalitieakkoord is een nieuw inkoopbeleid voor de komende vier jaar

opgesteld. Met het inkoopbeleid willen we een bijdrage leveren aan een

duurzame, bereikbare, leefbare en innovatieve provincie. De provincie NoordHolland koopt jaarlijks voor ruim 350 miljoen euro aan werken, diensten en

leveringen (producten) in. Dit is ruim 50% van onze jaarlijkse begroting. Met dit
inkoopvolume hebben we als provincie impact op onze maatschappelijke
opgaven. Het inkoopbeleid, waarin 4 thema’s (Circulair Inkopen,

Klimaatneutraal Inkopen, Sociaal Inkopen en Ethisch Inkopen) zijn uitgewerkt,

sluit onder meer aan bij de doelstellingen van Actieprogramma Klimaat 2020 –
2023, de Circulaire Roadmap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), de
Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 en de Green Deal duurzaam

GWW.

Besluit

1. Het concept inkoopbeleid 2021-2024 vast te stellen;

2. Het concept inkoopbeleid 2021-2024 door middel van bijgaande brief ter

bespreking voor te leggen aan de commissie EFB;

3. Het inkoopbeleid 2021-2024, gehoord de commissie, vervolgens definitief
door GS vast te stellen;

4. Het Inkoopbeleid 2021-2024, na de definitieve vaststelling door GS, in het
Provinciaal Blad te laten publiceren.
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Reactie op Omgevingsvisie Amsterdam

Het college van B&W van Amsterdam heeft het ontwerp van haar

Omgevingsvisie ter inzage gelegd met de mogelijkheid hierop te reageren.
Gelet op de gedeelde opgaven en ambities versturen wij aan het
gemeentebestuur van Amsterdam een reactie op dit ontwerp.

Besluit

1. Aan het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam een

reactie per brief te versturen op het ontwerp van de Omgevingsvisie 2050 'Een
menselijke metropool' van
de gemeente Amsterdam;

2. PS te informeren middels een afschrift van deze brief.
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Uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2021 - 2025

PS hebben in 2016 de Visie op de Waterrecreatie in Noord-Holland 2030
vastgesteld. Op basis van de Visie, de ervaringen en resultaten uit het

Uitvoeringsprogramma 2016-2019 is dit tweede uitvoeringsprogramma

opgesteld. De Visie is een gezamenlijke visie met en van alle stakeholders die
dit vervolgens zelf in de eigen organisatie vertalen naar uitvoeringsbeleid. Dit

Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021-2025 beschrijft de prioriteiten en

werkwijze van de provincie Noord-Holland.

Besluit

1. Het Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021-2025 vast te stellen;
2. Het besluit te publiceren in het provinciaal blad;

3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief.
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Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water

Het college stemt in met de ‘Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water’ die

samen met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,

PWN, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland
is opgesteld. Met deze uitnodiging geven wij invulling aan het integraal

waterakkoord dat in het coalitieakkoord is genoemd. De effectuering van deze
uitnodiging volgt via de genoemde leeropgaven.

Besluit

1. In te stemmen met de ‘Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water’ die met

betrokken partijen is opgesteld en de bestuurlijke stappen die worden
voorgesteld;

2. De portefeuillehouder water machtiging te verlenen voor de ondertekening

van de ‘Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water’ en voor het aanbrengen van
eventuele tekstuele wijzigingen;

3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de ‘Uitnodiging

ruimtelijk ordenen mét water’ nadat alle betrokken partijen hebben ingestemd
met deze uitnodiging.
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond d.d. 3 maart 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 3 maart 2021.
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Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 3 maart 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Zwerfafval in de bermen verminderen

De provincie wil schonere bermen. Voortaan zullen de bermen vóór het maaien
eerst goed worden opgeruimd. Ook worden er afspraken gemaakt met

wegrestaurants en benzinestations. Een opgeruimde berm blijft schoner. Dat is
beter voor dier en milieu.

Besluit

1. De pilot zwerfvuil te verminderen in de berm uit te gaan voeren;

2. PS middels brief te informeren over de pilot “zwerfvuil te verminderen in de
berm”.
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Vaststelling Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Cruquiusbrug

Met de projectpartners (Hoogheemraadschap Rijnland, Vervoerregio

Amsterdam, Gemeente Heemstede, Gemeente Haarlemmermeer) heeft de

provincie in 2018 het Masterplan Cruquiusbrug opgesteld. Het Masterplan

voorziet o.a. in het vervangen en verbreden van de brug richting Heemstede en
de aanleg van een nieuwe fietsonderdoorgang. Doordat de bredere nieuwe

brug en de nieuw aan te leggen fiets-onderdoorgang niet passen binnen de

huidige bestemmingsplannen, moeten er wijzigingen in deze

bestemmingsplannen van de gemeenten worden doorgevoerd. In overleg met

de projectpartners is gekozen om door de provincie een Provinciaal Inpassing
Plan (PIP) op te laten stellen. Het ontwerp PIP heeft van 4 september tot 16

oktober ter inzage gelegen. Op het ontwerp PIP zijn 11 zienswijzen ingediend.
Van de 11 zienswijzen hebben 5 zienswijzen geleid tot wijzigingen van het
Inpassingsplan Cruquiusbrug.

Besluit

1. De Nota van Beantwoording over de ingediende zienswijzen over het
ontwerp PIP Cruquiusbrug ter vaststelling aan PS voor te leggen;

2. De voordracht voor Provinciale Staten tot vaststelling van het ontwerp PIP
Cruquiusbrug vast te stellen;

3. De voordracht met bijbehorende stukken aan Provinciale Staten te zenden.
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Vergunningplicht en bevoegdheidsverdeling Microsoft-datacenters Hollands
Kroon

Bij de ontwikkeling van datacenters in Hollands Kroon zijn vanuit onze
provinciale rol vijf thema’s belangrijk: waterverbruik, energieverbruik,

ruimtelijke impact, economische waarde en mobiliteit. Het college zet de haar
beschikbare instrumenten in om deze belangen te behartigen. Het college is
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van mening dat GS bevoegd gezag zijn voor de Microsoft-datacenters in Hollands
Kroon. Dit is in lijn met het standpunt van het Rijk (InfoMil) en vergelijkbare

situaties in Flevoland en Groningen. Het college van Hollands Kroon blijft bij zijn
standpunt dat zij bevoegd gezag is. GS willen, uiteindelijk bij de rechter,

duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties.

Besluit

1. Kennis te nemen van het advies van Pels Rijcken inzake de vergunningplicht
en de bevoegdheidsverdeling van de datacenters in Hollands Kroon;

2. Het standpunt in te nemen dat het college bevoegd is om te beslissen op
een aanvraag voor omgevingsvergunning voor het oprichten van een
datacenter;

3. Een handhavingsprocedure te starten tegen Microsoft voor het in werking
hebben/oprichten van een inrichting zonder vergunning;

4. Het college van Hollands Kroon over punt 2 te informeren met bijgaande
brief;

5. Provinciale Staten over punten 1 tot en met 3 te informeren met bijgaande
brief.
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Advies PelsRijcken over de RES

GS hebben PS het advies van PelsRijcken over de RES toegezonden. Dit advies
gaat over de doorvertaling van de RES in omgevingsinstrumenten, de

milieueffectrapportage, (financiële) participatie en het Verdrag van Aarhus.

Besluit

Kennis te nemen van het advies van PelsRijcken over de RES en dit aan PS toe te
zenden via bijgaande brief.
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 3
maart 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 3 maart 2021.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 3 maart 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Beantwoording Statenvragen nr. 13 van de heer Van den Berg (JA21) over
Kernenergie voor Noord-Holland

Dhr. D.J. van den Berg (JA21) heeft Statenvragen gesteld over Kernenergie voor
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.
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Beantwoording Statenvragen nr. 11 van de heer Van den Berg (JA21) over
lokaal eigendom

De heer Van den Berg (JA21) heeft schriftelijke vragen gesteld over lokaal
eigendom.

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. 6 van mevrouw De Vries (PvdA) over cowboys
in de polder

Mevrouw De Vries (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld over cowboys in de
polder.

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. 9 van mevrouw Gielen (Groen Links) over
buitenlandse investeringen in zonneparken

Mevrouw Gielen (GroenLinks) heeft schriftelijke vragen gesteld over
buitenlandse investeringen in zonneparken.

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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Definitieve opdrachtverstrekking lijnenplan MRA SCAN-onderzoek aardwarmte
In het landelijke SCAN-project wordt onderzoek gedaan naar de potentie van

de ondergrond voor aardwarmte. Met Energie Beheer Nederland (EBN) en het

ministerie van EZK is overeengekomen om via het SCANproject voor het MRAgebied aanvullend seismisch onderzoek te doen (‘aanvullende lijnen’), te
financieren door de provincies Flevoland en

Noord-Holland. Nadat afgelopen zomer vertraging is opgetreden als gevolg
van de Corona-maatregelen, is nu de definitieve opdracht gegund aan EBN
voor uitvoering van dit onderzoek. De opdracht wordt uitgevoerd tussen
voorjaar 2021 en voorjaar 2022.

Besluit

1. Kennis te nemen van de opdrachtverstrekking voor het lijnenplan MRA
binnen het SCAN-ondergrondonderzoek aardwarmte;

2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief.
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Wijzigingsbesluit verrekening grenscorrectie Gooise Meren en Weesp

Gedeputeerde Staten namen op 3 juli 2018 een besluit over de financiële

verrekening over de grenscorrectie Bloemendalerpolder tussen de gemeenten
Gooise Meren en Weesp. In de jaren die volgden konden de gemeenten geen

overeenstemming bereiken over de verrekening van de kosten. Hierdoor was

het nodig om in 2020 een wijzigingsbesluit te nemen. De gemeenten hebben
nu besloten om te schikken. Gedeputeerde Staten hebben een nieuw
wijzigingsbesluit genomen zodat de verrekening plaats kan vinden.

Besluit

1. Bijgaand wijzigingsbesluit vast te stellen inzake de verrekening van interne

plankosten in verband met de grenscorrectie Gooise Meren-Weesp waarbij het

wijzigingsbesluit van 7 juli 2020 (kenmerk 837688/1449790) wordt
ingetrokken;

2. De colleges van B&W van Gooise Meren en Weesp door middel van bijgaande
brieven dit wijzigingsbesluit toe te sturen;

3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren.
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Beantwoording Statenvragen nr. 4 van de heer De Wit (VVD) over opheldering
beschikbaarheid bollengrond in Noord-Holland

GS hebben de beantwoording van de vragen van de heer B.G.P. de Wit (VVD)

over Opheldering beschikbaarheid bollengrond in Noord-Holland vastgesteld.

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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Beslissing op bezwaar in Wob-procedure Enquête Gooise Meren

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om een door de
gemeente Gooise Meren ingevulde enquête in het kader van het rapport

‘Uitvoering van de wet Bibob’, is op 22 oktober 2020 afgewezen. Het daarop
ingediende bezwaar is nu ongegrond verklaard. Zie voor de besluiten
www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek en www.noordholland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken

Besluit

1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit te handhaven.

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
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M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

16, 17

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

2, 3, 4

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

5, 6, 7

L. Kruisinga

tel. (06) 2576 2249
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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.
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