
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 30 maart 2021 
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Definitief besluit aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie ten zuiden van 
Zwanenburg 
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 2 februari 2021 
per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een 
stimuleringsgebied zonne-energie langs de A9 ten zuiden van Zwanenburg. Na 
het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied 
aan te wijzen. 
 

Besluit 
1. Op verzoek van gemeente Haarlemmermeer het stimuleringsgebied zonne-
energie ten zuiden van Zwanenburg definitief aan te wijzen; 
2. Door middel van bijgaand wijzigingsbesluit de kaart met geografische 
ligging van het stimuleringsgebied aan bijlage 2 van de Omgevingsregeling 
NH2020 toe te voegen; 
3. PS hierover te informeren met bijgaande brief; 
4. De gemeente Haarlemmermeer hierover te informeren met bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 15 van de heer Vink, de heer Kanik en 
mevrouw Gonggrijp (D66) over datacenters in de Wieringermeer 
Er zijn vragen gesteld over de datacenters in Hollands Kroon naar aanleiding 
van berichtgeving in de media. 
 

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. 17 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks), 
mevrouw Alberts (SP) en de heer Leerink (PvdA) over vergunningen datacentra 
Noord-Holland Noord 
Op 15 februari 2021 werd in het Noord-Hollands Dagblad, de Telegraaf en het 
NRC bericht over discussie rondom vergunningverlening in verband met de 
aanleg van datacentra in Noord-Holland Noord. Hierover zijn door Provinciale 
Staten schriftelijke vragen gesteld. 
 

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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Inrichting Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland 
De provincie heeft het voornemen om samen met Noord-Hollandse gemeenten 
en het ministerie van EZK op korte termijn een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te richten. Met deze ROM willen 
overheden werken aan de transitieopgaven in de economie en een duurzaam 
herstel uit de coronacrisis bevorderen. De provincie onderschrijft de 
uitgangspunten van het ontwerp van de ROM en gaat de komende weken een 
formeel besluit tot oprichting in gang zetten. De intentie hierbij is om een 
provinciale deelname in de ROM aan te gaan van € 40 miljoen. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de oprichting van een 
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) in Noord-Holland; 
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de inrichting van de ROM, 
uitgaande van oprichting per 1 juli 2021 en van een provinciaal 
aandelenbelang van € 40 miljoen; 
3. PS per brief hierover te informeren en te verzoeken de bijgaande notitie te 
bespreken in de commissie EFB van 22 april 2021. 
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HIRB+ uitvoeringsregelingen 2021 
Met de vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik 
bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de 
subsidieregelingen voor ondersteuning voor bedrijventerreinen en 
winkelgebieden te continueren. Daarnaast is besloten om voor 
verblijfsrecreatie een nieuwe subsidieregeling open te stellen. Voor 2021 
betreft dit de HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige 
Werklocaties 2021, de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige 
Winkelgebieden 2021 en HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering 
Verblijfsrecreaties 2021. 
 

Besluit 
1. Als gevolg van de uitwerking van het HIRB+ 2020-2023 programma de 
volgende drie uitvoeringsregelingen vast te stellen: 
a. De HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige 
Werklocaties Noord-Holland 2021; 
b. De HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden Noord-
Holland 2021; 
c. HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreaties 2021; 
2. De subsidieplafonds voor de HIRB+ uitvoeringregelingen vast te stellen op: 
a. € 425.000 voor de Uitvoeringsregeling HIRB+ Ondersteuning 
Toekomstbestendige Werklocaties Noord-Holland 2021; 
b. € 425.000 voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige 
Winkelgebieden Noord-Holland 2021; 



 
c. € 100.000 voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering 
Verblijfsrecreaties 2021; 
3. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 
De provincie stelt de subsidieregeling ‘Herstructurering Innovatief 
Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2021 Duurzaamheid’ open. Deze HIRB 
regeling wordt gefinancierd met budget uit het Economisch Herstel- en 
Duurzaamheidsfonds. Met deze subsidies wordt een impuls gegeven aan 
duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen en zo aan de verdere 
toekomstbestendigheid en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-
Holland. Met deze regeling wordt tevens uitvoering gegeven aan de 
statenmotie 179-2020 over de aanleg van publieke laadpalen. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021 vast te stellen; 
2. De Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2021te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 
3. Aan PS voor te stellen met de vaststelling van de Uitvoeringsregeling HIRB+ 
Duurzaamheid 2021 motie 179-2020 over laadpalen als afgedaan te 
beschouwen; 
4. Provinciale Staten te informeren middels inliggende brief. 
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Natuurnetwerk Nederland Waterland-Oost 
Om de biodiversiteit te vergroten, wil de provincie Noord-Holland een 
versnelling aanbrengen in de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. Om tot 
die versnelling te komen, is vorig jaar besloten om het instrument van 
volledige schadeloosstelling bij grondverwerving ruimhartiger toe te passen. 
Met dit aanvullend besluit wordt het gebruik van volledige schadeloosstelling 
ook mogelijk in Waterland-Oost. Dit biedt agrariërs de mogelijkheid voor een 
bedrijfsverplaatsing uit het NNN naar een plek met meer toekomstperspectief 
voor de voortzetting van hun agrarisch bedrijf. In Waterland-Oost ontstaat 
daarmee meer ruimte voor de natuur. 
 

Besluit 
1. In het verlengde van het besluit van 29 september 2020 over de 
Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland het instrument van volledige 
schadeloosstelling en als uiterst middel onteigening, in te zetten voor de NNN-
realisatie in het gebied Waterland-Oost, voor zover uit een door ons uit te 
voeren ecologische analyse blijkt dat dit noodzakelijk is voor het behalen van 
de vigerende ecologische doelstellingen, en tot het maximale budget dat reeds 
is gereserveerd voor de Realisatiestrategie Natuurnetwerk Nederland; 
2. De in besluitpunt 1 genoemde instrumenten enkel in te zetten als onderdeel 



 
van een zorgvuldig doorlopen proces met alle relevante partijen, waarbij ten 
aanzien van de grondverwerving het uitgangspunt is dat deze waar mogelijk 
plaatsvindt op basis van minnelijke overeenstemming; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Optimalisatie begrenzing NNN 
Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versnellen voert de 
provincie een optimalisatie van de begrenzing van het NNN uit. Hierbij is de 
begrenzing gecontroleerd op kaartfouten, ecologische betekenis en 
realisatieperspectief. Met bijgaand ‘voornemen tot herbegrenzing’ wordt op 27 
locaties nieuwe NNN begrensd en tegelijk op 26 locaties NNN ontgrensd. Zowel 
de begrenzingen als ontgrenzingen bedragen circa 150 hectare, waardoor het 
NNN in omvang gelijk blijft, maar de ecologische kwaliteit en de 
realisatiesnelheid verbeteren. Gelijktijdig wordt de begrenzing van het 
Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) waar sprake is van landschappelijke 
eenheden hierop aangepast. 
 

Besluit 
1.De begrenzing van het werkingsgebied Natuurnetwerk Nederland op grond 
van art. 6.43, lid 6 en lid 7, van de Omgevingsverordening NH2020 te wijzigen 
overeenkomstig het voornemen; 
2. De wezenlijke kenmerken en waarden Natuurnetwerk Nederland en 
Natuurverbindingen Noord-Holland op grond van artikel 13.8 van de 
Omgevingsverordening NH2020 te wijzigen ten aanzien van gebied A19 De 
Kampen, Huizerhoef en De Dode Hond, in het bijzonder ten aanzien van De 
Dode Hond; 
3. De begrenzing van het werkingsgebied Bijzonder Provinciaal Landschap op 
grond van artikel 13.7 van de Omgevingsverordening NH2020 te wijzigen 
conform het voornemen optimalisatie begrenzing NNN en bij de afslag A9; 
4. Deze besluiten bekend te maken via het provinciaal blad en de besluiten en 
de kaart digitaal beschikbaar te stellen; 
5. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 23 van mevrouw Kuijper-Kuijpers (CDA) over 
Coronasteun culturele sector 
Statenlid C.D.M. Kuiper-Kuijpers (CDA) heeft vragen gesteld over coronasteun 
van het Rijk aan gemeenten in Noord-Holland ten bate van noodsteun aan 
culturele instellingen in de eerste helft 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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Openstelling uitvoeringsregeling subsidie Ambitieprogramma Ruimtelijke 
Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK) 
GS hebben op 15 december 2020 ingestemd met het Ambitieprogramma 
Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (APRK), hiervoor €  23,009 
miljoen beschikbaar gesteld en de Uitvoeringsregeling Subsidie  APRK 
vastgesteld. Met het APRK investeert de provincie in deze kustzone in recreatie, 
landschap, natuur en cultuurhistorie. Samen met 13 partijen uit het gebied 
voert de provincie circa 35 projecten uit. Een deel van deze projecten wordt 
door de deelnemende partijen uitgevoerd en een deel door de Alliantie 
Markermeerdijken die de dijk versterkt. Met dit besluit wordt de eerste tranche 
van de Uitvoeringsregeling Subsidie APRK opengesteld. 
 

Besluit 
1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Subsidie 
Ambitieprogramma Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam (UVR 
Subsidie APRK) Noord-Holland 2020 voor de periode van 8 april 2021 tot 8 
april 2022 vast te stellen op € 3.000.000,--; 
2. Dat de indieningstermijn voor subsidieaanvragen loopt van 8 april 2021 tot 
en met 7 april 2022, 17.00 uur; 
3. De onder 1 en 2 genoemde besluiten en de UVR Subsidie APRK te publiceren 
in het Provinciaal Blad. 
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Eindverantwoording Investeringsagenda OV 2015-2020 
De Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 is een 
(uitvoerings)programma waarbij het realiseren van diverse openbaar 
vervoerprojecten centraal staat. Het doel is de snelheid en betrouwbaarheid 
van het provinciaal buslijnennet te vergroten. Gemeenten kunnen geen 
subsidie meer aanvragen. Een aantal projecten is al afgerond en de komende 
jaren worden ook nog projecten uitgevoerd. PS worden jaarlijks over de 
voortgang op de hoogte gehouden. Aan PS wordt nu de verantwoording over 
2020 én de eindverantwoording van het programma voorgelegd. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de eindverantwoording over het Uitvoeringsprogramma 
van de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Doorontwikkeling SolaRoad 
De provincie Noord-Holland streeft naar de opwekking van duurzame 
elektriciteit, passend binnen het ruimtelijk beleid. Ook beheert de provincie 
400km fietspad. Wanneer 100km hiervan kan worden gebruikt voor 
zonnefietspaden, geeft dit, bij het huidige gemiddelde gebruik, voldoende 
energie voor 12.000 gezinnen, zonder aantasting van het omliggende 



 
landschap.In november 2019 hebben GS besloten om de focus van het 
innovatieproject SolaRoad te richten op zonnewegen voor licht verkeer, ofwel 
fietspaden. Het samenwerkingsverband tussen Noord-Holland, TNO en 
Strukton heeft op basis van de eerste afspraken een aangepast 
vervolg voor het project opgesteld. De bestaande afspraken hierover worden 
door ondertekening van GS opnieuw officieel geregeld. 
 

Besluit 
1. De wijzigingsovereenkomst bij de O&O Consortiumovereenkomst en de 
Living Lab overeenkomst SolaRoad licht verkeer met TNO en Strukton Civiel 
Regio West BV. aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de overeenkomsten te 
ondertekenen. 
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Verkeersveiligheid Rijkssubsidie bermmaatregelen N-wegen 
De provincie neemt extra maatregelen om de verkeersveiligheid van bermen 
langs de N-wegen te verbeteren. Denk aan verkeersveiligheidsmaatregelen als 
bermverharding en het plaatsen van een geleiderail. Het Rijk heeft subsidie 
beschikbaar gesteld voor bermmaatregelen. De provincie heeft in totaal 16 
locaties vastgesteld die aangepakt worden. 9 daarvan stonden al op de 
planning, maar daar komen 7 projecten bij. De provincie investeert €9,1 
miljoen en het Rijk €1,6 miljoen (subsidie). 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de beschreven aanpak van bermmaatregelen voor N-
wegen in de provincie Noord-Holland; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de 
bermmaatregelen. 
 

 
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  4, 5, 6  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  7, 8  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  10  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  2, 3, 11, 12, 13  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  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/

