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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 2 november 2021 

 
1 
 

Pallas lening 
Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in 
Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening 
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. Op verzoek 
van de stichting wordt de terugbetaling van deze lening uitgesteld tot 1 april 
2023. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het verzoek van de Stichting Voorbereiding Pallas-
reactor tot een aanpassing van de leningsovereenkomst d.d. 18 december 
2014 opdat de uiterste terugbetaaldatum uitgesteld wordt van 1 januari 2022 
naar 1 april 2023, en hiertoe een wijzigingsovereenkomst met de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor aan te gaan; 
2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief; 
3. De portefeuillehouder economie te machtigen de wijzigingsovereenkomst 
met de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor af te sluiten. 
 

2 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 99 van de heer Klein (ChristenUnie) over 
recreatiepark Nieuw Loosdrecht, gemeente Wijdemeren 
De heer dr. M.C.A. Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over Recreatiepark 
Nieuw Loosdrecht, gemeente Wijdemeren. 
 
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. 
 

3 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 103 van de heer Zoon (PvdD) over 
aangeschoten ganzen aan hun lot overgelaten 
Dhr. Ing. F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over 
Aangeschoten ganzen aan hun lot overgelaten. 
 
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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Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2021 Plassenschap Loosdrecht 
e.o. 
De provincie Noord-Holland is een deelnemer in het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht e.o. wordt de 
1ste begrotingswijziging 2021 aan raden en Staten van alle deelnemers voor 
zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen 13 
december a.s. een oordeel vormen over deze stukken. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij PS voor te 
stellen: 
a) In te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2021 van het Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 
b) Geen zienswijzen in te dienen op de 1ste begrotingswijziging 2021 van het 
Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
c) Uw reactie op de financiële stukken van recreatieschappen toe te sturen aan 
het dagelijks bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om het Plassenschap Loosdrecht e.o. te 
informeren, nadat PS hierover hebben besloten. 
 

5 
 

Kavelruil Schoorldam 
De provincie neemt deel aan de Kavelruil Schoorldam. Deze heeft betrekking 
op de percelen rondom Schoorl(dam) en Groet. De kavelruil is een initiatief van 
de gemeente Bergen. Door deze kavelruil is er sprake van agrarische 
structuurverbetering (robuustere beheereenheid) en wordt een bijdrage 
geleverd aan de afronding van het Natuurnetwerk Nederland. 
 
Besluit: 
1. Tot deelname aan de kavelruil Schoorldam te Schoorl, waarbij: 
a. worden aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie 
B, nummers 114, 120, 1000 en 1693 en sectie C, nummers 59, 1786, 1787 en 
3208 met een totale oppervlakte van 8.24.08 ha, voor een koopsom van € 
447.341, 25, bekostigd voor € 347.590,-- uit het krediet Strategische 
Grondaankopen en voor € 99.751,25 uit het krediet NNN-aankopen; 
b. worden verkocht de percelen kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie B, 
nummer 55 en sectie C, nummers 1794, 2766 ged. en 4057 en sectie F 
nummers 1707. 1712, 1779, 1861 met een totale oppervlakte van circa 
12.27.01 ha, voor een verkoopsom van € 684.778,50,-; 
2. PS te informeren over dit besluit met bijgaande brief. 
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Salderingsovereenkomst NNN herontwikkeling hotel Nassau te Bergen 
Het college stemt in met de salderingsovereenkomst NNN tussen de provincie 
en de gemeente Bergen, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de 
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herontwikkeling van hotel Nassau aan de voorwaarden van de provinciale 
Omgevingsverordening NH2020 voldoet. 
 
Besluit: 
1. De salderingsovereenkomst NNN herontwikkeling hotel Nassau aan te gaan 
met de gemeente Bergen; 
2. De portefeuillehouder Natuur en Landschap te machtigen om de 
salderingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Tijdelijke herbenoeming leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade 
(MARF) 
Op grond van artikel 82 Provinciewet hebben Gedeputeerde Staten op 8 
november 2016 een besluit genomen voor de instelling van de 
Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF). De MARF is in 2017 door de 
twaalf Colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies gezamenlijk 
opgericht. De voorzitter en leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar. 
De benoemingsbesluiten van de provincies verlopen in 2021. In afwachting van 
een externe evaluatie wordt de benoemingsperiode van de MARF verlengd tot 
31 mei 2022. 
 
Besluit: 
1. Als leden van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade te 
herbenoemen: 
• de heer drs. G. Beukema, als voorzitter; 
• de heer prof. dr. H.A.C. Runhaar, als expert op het gebied van wetenschap; 
• mevrouw drs. H. van Veen, als expert op het gebied van dierenwelzijn; 
• de heer A. Verhorst, als expert op het gebied van landbouw; 
2. De herbenoeming van genoemde leden aan te laten vangen per 1 februari 
2021; 
3. De benoeming van rechtswege te laten eindigen op 31 mei 2022; 
4. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
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Brede Basismonitor Noord-Holland 
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in onze provincie de welvaart zich in de 
brede zin van het woord ontwikkelt. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze 
monitor waren meerdere trendmonitoringvragen. In deze basismonitor zijn de 
trendmonitoringvragen samengevoegd tot een samenhangend geheel dat een 
integraal inzicht geeft van de belangrijke trends in Noord-Holland. De Brede 
Basismonitor wordt doorontwikkeld en krijgt jaarlijks een update die aansluit 
bij de P&C cyclus. 
 
Besluit: 
1. De Brede Basismonitor Noord-Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren over de Brede 
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Basismonitor Noord-Holland en te verzoeken dit ter bespreking op de B-
agenda van de commissie EFB te plaatsen; 
3. In te stemmen met een jaarlijkse update van de Brede Basismonitor en deze 
voortaan af te stemmen met de P&C cyclus; 
4. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie 94-2019 als afgedaan te 
beschouwen. 
 

9 
 

Aanpassen Uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector i.v.m. 
herindeling gemeenten 
De herindelingsbesluiten maken het nodig om de uitvoeringsregeling 
Versterken maatschappelijke sector aan te passen aan de nieuwe situatie. Het 
betreft per 1 januari 2022 de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (nieuwe 
gemeente Dijk en Waard), de gemeenten Purmerend en Beemster (nieuwe 
gemeente Purmerend). En per 24 maart 2022 de gemeenten Weesp en 
Amsterdam (nieuwe gemeente Amsterdam). De huidige subsidieplafonds van 
herindelende gemeenten worden bij elkaar opgeteld en de nieuwe gemeenten 
kunnen twee keer een aanvraag indienen. 
 
Besluit: 
1. Bijgaand besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie versterken 
maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 vast te stellen; 
2. Het wijzigingsbesluit bekend te maken in het provinciaal blad. 
 

10 
 

Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 
Het college biedt Provinciale Staten het geactualiseerde beleidskader erfgoed 
en cultuur 2022 ter besluitvorming aan. Met het beleidskader geeft het college 
vorm aan het cultuurbeleid en de prioriteiten die zij voor ogen heeft. 
 
Besluit: 
Bijgaande Statenvoordracht, met het bijbehorende ontwerpbesluit met bijlage, 
over het geactualiseerde beleidskader erfgoed en cultuur 2022, ter 
besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen. 
 

11 
 

Uitvoeringsprogramma en Samenwerkingsovereenkomst Herstel Liniedijken 
Stelling van Amsterdam 
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken staat opgenomen dat de 
provincie de landschappelijke, recreatieve en educatieve waarde van de 
liniedijken van de Stelling van Amsterdam willen versterken. In overleg met 
beheerders en eigenaren van de liniedijken heeft de provincie hiervoor een 
uitvoeringsprogramma opgesteld en maatregelen geformuleerd. Tevens 
hebben de betrokken partijen afgesproken een samenwerkingsverklaring voor 
de uitvoering van de maatregelen aan te gaan. 
 
Besluit: 
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1. Het Uitvoeringsprogramma Herstel liniedijken vast te stellen; 
2. De Samenwerkingsverklaring ‘Samen op één lijn 2021 – 2025’ met diverse 
partijen aan te gaan; 
3. De portefeuillehouder Erfgoed te machtigen de samenwerkingsverklaring te 
ondertekenen; 
4. PS te informeren over dit besluit. 
 

12 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 101 van mevrouw Bezaan (PVV) over 
duidelijkheid inzake subsidie restauratiewerkzaamheden Fort Kudelstaart 
Mevrouw mr. I.A. Bezaan (PVV) heeft vragen gesteld over de subsidieverlening 
aan de gemeente Aalsmeer voor re restauratiewerkzaamheden aan Fort 
Kudelstaart 
 
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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Monitor Woningbouw 2021 
De Monitor Woningbouw wordt jaarlijks uitgevoerd om inzicht te krijgen in de 
Noord-Hollandse woningbouwproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit 
en de ontwikkelingen in de woningbehoefte (prognose). Op basis hiervan kan 
zo nodig worden bijgestuurd. 
 
Besluit: 
1. De Monitor Woningbouw 2021 vast te stellen; 
2. De gemeenten en woningcorporaties hierover per brief te informeren; 
3. PS hierover te informeren. 
 

14 
 

Notitie lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten 
Bij de vaststelling van de Omgevingsverordening 2020 hebben GS toegezegd 
een onderzoek te starten over de wijze waarop in Noord-Holland, inclusief de 
MRA, omgegaan kan worden met (rotte plekken in) lintbebouwing (RWK (29-9-
2020: id 2441 Notitie lintbebouwing). De ‘Notitie Lintbebouwing: 
probleemlocaties in dorpslinten’ geeft inzicht in de ruimte die gevonden is om 
een aantal zogenoemde ‘rotte plekken’, die telkens in de discussie met 
gemeenten terug komen, aan te pakken. Hierdoor wordt de leefbaarheid en 
ruimtelijke kwaliteit ter plaatse substantieel verbeterd, zonder de algemene lijn 
uit de omgevingsverordening te verlaten. 
 
Besluit: 
1. De ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties in dorpslinten’ vast te stellen; 
2. In te stemmen met de lijst met 22 probleemlocaties; 
3. De betreffende gemeenten met een brief uit te nodigen om voor deze 
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locaties een ontheffingsverzoek (art. 13.4 OVNH2020) in te dienen, 
gemotiveerd vanuit een verbetering van leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit; 
4. PS met een brief te informeren. 
 

15 
 

Wob-besluit VVD Castricum inzake mogelijke indeplaatsstelling 
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 een waarschuwing 
voor een ophanden zijnde indeplaatsstelling gedeeltelijk openbaar te maken; 
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. 
 

16 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 92 van mevrouw Gonggrijp en mevrouw Strens 
(D66) over Ecologische verbindingszone bij terrein Hocras Bussum 
Mevrouw Gonggrijp en mevrouw Strens (D66) hebben vragen gesteld over een 
ecologische verbindingszone bij terrein Hocras in Bussum. 
 
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. 
 

17 
 

Zienswijzen Omgevingsverordening Noord - Holland 2022 (OV NH2022) 
Provinciale Staten ontvangen de geanonimiseerde zienswijzen behorende bij 
het ontwerp Omgevingsverordening Noord - Holland 2022. 
 
Besluit: 
De bundel geanonimiseerde zienswijzen behorende bij het ontwerp 
Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 met bijgevoegde brief aan 
Provinciale Staten aan te bieden. 
 

18 
 

Aanpassing luchthavenbesluiten in de omgevingsverordening 
In de luchthavenbesluiten voor de luchthavens Texel en Hilversum is een 
contour opgenomen met een geluidsmaat, die niet meer is voorgeschreven. 
Daarnaast zijn de beperkingen in deze luchthavenbesluiten niet in lijn met de 
sturingsfilosofie uit de Omgevingsvisie (“Lokaal wat kan, regionaal wat moet”). 
Gedeputeerde Staten zien geen bijzonderheden om nadere beperkingen op te 
leggen. Deze beperkingen worden daarom in de Omgevingsverordening 
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NH2022 herzien. In geval van een ruimtelijke ontwikkeling binnen de 48 dB(A) 
Lden contour is het straks aan de gemeenten om een afweging te maken over 
de toedeling van functies. Hierbij dienen zij in het kader van kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving rekening te houden met het luchtvaartgeluid. 
 
Besluit: 
1.voornemens te zijn om in de Omgevingsverordening NH2022 de 
luchthavenbesluiten voor Texel en Hilversum aan te passen; 
2.PS met bijgaande brief van dit voornemen op de hoogte te stellen. 
 

19 
 

Beantwoording Statenvragen nr.97 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks) over 
toename milieucriminaliteit in relatie tot Omgevingswet 
Mevrouw van Wijnen van GroenLinks heeft vragen gesteld over de toename van 
milieucriminaliteit in relatie tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
 
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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Zienswijze PS op de 1ste begrotingswijziging 2022 Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 
De 1e begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord wordt aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale Staten een 
zienswijze op het stuk kan geven. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2022 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan de Provinciale Staten te zenden 
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op 1ste 
begrotingswijziging 2022 naar voren te brengen. 
 

21 
 

Ontbinden Dienstverleningsovereenkomst OFGV 2013-2021 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek (OFGV) per brief te informeren dat GS de huidige 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) als niet ontbonden beschouwen en deze 
pas willen ontbinden met het ingaan van een nieuwe overeenkomst. Hiermee 
reageren GS op een eerdere brief van het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen de ingekomen brief van de voorzitter van het  Dagelijks 
Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) 
met kenmerk 2021 OFGV ms12 waarin wordt aangegeven dat het DB de 
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dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de provincie en de OFGV heeft 
ontbonden; 
2. Te reageren met bijgevoegde brief waarin Gedeputeerde Staten aangeven de 
huidige DVO als niet ontbonden te beschouwen en deze pas te willen 
ontbinden met het ingaan van een nieuwe DVO. 
 

 
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    
M. Hartog                  tel. (06) 4813 9088  1, 2, 3, 4, 10, 11, 12  
M. van den Heuvel     tel. (06) 1860 9412  5, 6, 7  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  13, 14, 15, 16, 17  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  20, 21  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  18, 19   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  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. 

• 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/

