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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 31 augustus 2021 

 
1 
 

RIVM-rapport Depositieonderzoek IJmond 2020 
Het RIVM voert in opdracht van de provincie en IJmondgemeenten een breed 
gezondheidsonderzoek uit in de regio IJmond. Het tweede deel van de 
resultaten van dit onderzoek is nu beschikbaar gekomen en gaat over 
stofdepositie in de IJmond. Het rapport wordt op 2 september gepubliceerd. 
Om vragen van bewoners, volksvertegenwoordigers en andere 
geïnteresseerden te beantwoorden vindt er op 2 september 2021 om 19.30 
uur een online openbaar webinar plaats. 
 
Besluit: 

1. Kennis te nemen van het RIVM-rapport “Depositieonderzoek IJmond 2020 
Monstername, analyse en risicobeoordeling van PAK en metalen in neergedaald 
stof binnen- en buitenshuis in de IJmondregio”; 
2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren; 
3. Bijgaande brief aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat te 
sturen; 
4. Een afschrift van de brief aan Provinciale Staten en aan de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat met bijbehorende bijlagen te sturen aan de 
minister van Economische Zaken en Klimaat, aan de staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
 

2 
 

Centrale afstandsbediening en machinerichtlijn 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland handhaven de ambitie en gaan door 
met het aansluiten van 40 provinciale bruggen en sluizen op de bediencentrale 
in Heerhugowaard. Gedeputeerde Staten blijven de ambitie houden om andere 
beheerders in Noord-Holland aan te laten sluiten op de bediencentrale. 
Hiermee kan het vaar- en wegverkeer beter op elkaar afgestemd worden en 
stimuleert de provincie het vervoer over water. 
 
Besluit: 
Het college besluit ten aanzien van de Centrale afstandsbediening (CAB): 
1. De ambitie te handhaven en daarmee in totaal 40 bruggen/sluizen aan te 
sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard en vier bruggen/sluizen die 
vanuit trajectbediening beter bij Zaanstad of Amsterdam passen niet aan te 
sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard; 
2. De ambitie te handhaven om andere brugbeheerders mee te krijgen in de 
ambitie om een veilige, vlotte en efficiënte brugbediening in Noord-Holland te 
realiseren en hiervoor een inventarisatie te voeren bij andere beheerders om 
eventueel aan te sluiten op de bediencentrale in Heerhugowaard. 
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Het college besluit ten aanzien van de Machinerichtlijn (MRL): 
3. Kennis te nemen van de noodzaak om de komende jaren te voldoen aan de 
wettelijke veiligheidseisen zoals opgenomen in de Machinerichtlijn; 
4. Kennis te nemen dat bij het ombouwen naar centrale afstandsbediening er 
ook voldaan moet worden aan de machinerichtlijn en dat een combineerde 
uitvoering technisch en financieel veel voordelen biedt. 
 
5. Provinciale Staten te informeren en te verzoeken dit ter bespreking op de B 
agenda van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid te plaatsen. 
 

3 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 83 van de heer Hollebeek (Partij voor de 
Dieren) over groei van Schiphol kost miljarden 
De heer J.P. Hollebeek (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over de 
kosten van de groei van Schiphol. 
 
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. 
 

4 
 

Annotatie vergadering Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst NZKG 1 september 
2021 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van 
de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG op 1 september 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 1 september 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

5 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 76 van mevrouw Van Geffen (VVD) over de rol 
van de provincie Noord-Holland in SolaRoad B.V. 
Mevrouw van Geffen (VVD) heeft schriftelijke Statenvragen gesteld over de rol 
van de provincie in SolaRoad BV. 
 
Besluit: 

Het college stelt de antwoorden vast 
 

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
 

6 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 81 van de heer Hoogervorst (SP) over ernstige 
beperkingen energie-infrastructuur in Noord-Holland 
Meneer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over ernstige beperkingen 
energie-infrastructuur in 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. 
 

7 
 

Zienswijze PS op de resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi & Vechtstreek 
De resultaatbestemming 2020 is door de OFGV op 30 juni 2021 aan Provinciale 
Staten gezonden zodat deze een zienswijze op de stukken kunnen geven. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2. Inliggende voordracht met voorgesteld besluit aan Provinciale Staten te 
zenden opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
resultaatbestemming 2020 naar voren te brengen. 
 

8 
 

IPO Bestuur 2 september 2021 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 2 september 2021 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 2 september 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
 

9 
 

Addendum op Samenwerkingsconvenant Kansen voor West-II 
Met de ondertekening van het Addendum op Samenwerkingsconvenant 
Partners Kansen voor West-II wordt uitvoering gegeven aan de aanvullende 
Europese REACT-EU middelen. Dit programma is gericht op bevordering van 
innovatie in het MKB en stimulering van een transitie naar een koolstofarme 
economie. 
 
Besluit: 

1. Het Addendum Samenwerkingsconvenant Partners Kansen voor West-II met 
de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht aan te gaan; 
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2. De Management Autoriteit van Kansen voor West te informeren door het 
versturen van het ondertekende Addendum. 
 

10 
 

Wijziging verordening Plassenschap Loosdrecht 
De provincie Noord-Holland neemt deel in de gemeenschappelijke regeling van 
het Plassenschap Loosdrecht. Op 28 juni 2021 heeft de Plassenraad, het 
algemeen bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o., besloten in te 
stemmen met de bijgaande ontwerp wijziging van de Verordening 
Plassenschap Loosdrecht e.o. Conform art. 10 van de GR Plassenschap 
Loosdrecht e.o. ontvangen de deelnemers het bestuursvoorstel en de ontwerp 
gewijzigde Verordening Plassenschap Loosdrecht e.o. om hen in de 
gelegenheid te stellen in een schriftelijke reactie aan te geven of zij van 
mening is dat de gewijzigde verordening in zijn geheel of gedeeltelijk buiten 
de taak van het Plassenschap valt. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel tot wijziging van de verordening van het 
Plassenschap Loosdrecht e.o. met betrekking tot: 
    a. artikel 10 Verkoop, verhuur, diensten wordt verplaatst van “hoofdstuk 2 
Regels voor het gebied” naar “hoofdstuk 3 Regels voor openbare 
recreatieterreinen”; 
2. In een schriftelijke reactie aan het dagelijks bestuur aan te geven dat de 
gewijzigde verordening binnen de taak van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 
valt; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de gewijzigde 
verordening Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
4. De portefeuillehouder recreatie te machtigen om het algemeen bestuur van 
het Plassenschap Loosdrecht e.o. te informeren over voorgaande besluiten. 
 

11 
 

Opvolgingsonderzoek boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland 
In 2016 heeft de provincie de boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-
Holland geëvalueerd. De provincie heeft onderzocht of het nuttig en 
noodzakelijk is om deze subsidie op dit moment opnieuw te evalueren. Dit 
blijkt niet het geval. Aanbevolen is de subsidie in 2023 weer te evalueren. 
 
Besluit: 

1. Kennis te nemen van het opvolgingsonderzoek Boekjaarsubsidie 
Faunabeheereenheid Noord-Holland; 
2. Akkoord te gaan met de conclusies en aanbevelingen; 
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
 

12 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 80 van de heer Hoogervorst (SP) over de 
voortgang van het opzeggen van de zusterrelatie met de provincie Shandong in 
China 
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GS stellen de antwoorden op de Statenvragen nr. 2021-80 van de dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over de voortgang van het opzeggen van de zusterrelatie met 
de provincie Shandong in China vast. 
 
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. 
 

13 
 

Concept-samenwerkingsafspraken MRA 
Op 7 juli 2021 heeft de MRA-Regiegroep de Colleges van B&W en GS van de 
betrokken overheden verzocht om de concept-samenwerkingsafspraken te 
agenderen in raden en Staten. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de samenwerkingsafspraken MRA, 
alsmede de conceptbrief namens GS aan de transitiecommissie MRA vast te 
stellen; 
2. De voordracht en de conceptbrief met bijlagen aan PS te zenden door middel 
van bijgaande brief. 
 

14 
 

Begroting 2022 
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2022 wil bereiken, wat de 
provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. 
 
Besluit: 
1. De ontwerpbegroting en meerjarenraming 2022-2025 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. De ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming en de Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden; 
4. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
 

15 
 

Onderhandelaarsakkoord 2021 cao Provinciale Sector 
Op 10 juli 2021 hebben de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) en de 
vakbonden een onderhandelaarsakkoord ondertekend voor een nieuwe cao 
voor de provinciale sector met een looptijd van 1 januari 2021 tot 1 januari 
2022. Het betreft afspraken over een loonparagraaf, een 
flexibiliteitsvergoeding voor de inzet in 2021 en afspraken op gebied van 
duurzame inzetbaarheid. GS hebben besloten in te stemmen met het 
onderhandelaarsakkoord cao provinciale sector 2021. 
 
Besluit: 



 

Pagina 6 
 

1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord cao provinciale sector 
2021; 
2. De sectormanager HRM te machtigen om dit besluit te melden aan het IPO 
en de Werkgeverscommissie van Provinciale Staten. 
 

16 
 

Beleidskader erfgoed en cultuur 2022 
Het college heeft het geactualiseerd beleidskader erfgoed en cultuur 
vastgesteld samen met een discussienota en biedt deze Provinciale Staten aan. 
Met het beleidskader geeft het college vorm aan het cultuurbeleid en de 
prioriteiten die zij voor ogen heeft. Het college heeft op 10 december 2019 
toegezegd onderzoek te doen naar de stand van de stolpen in Noord-Holland. 
Dat onderzoek is nu gereed. 
 
Besluit: 
1. Het Concept geactualiseerde beleidskader erfgoed en cultuur vast te stellen; 
2. De discussienota bij het Concept beleidskader erfgoed en cultuur vast te 
stellen; 
3. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport Noord-Hollandse 
Waarderingskaart voor stolpboerderijen en het bijbehorende beleidsadvies; 
4. Met bijgevoegde brief Provinciale Staten te verzoeken het concept 
beleidskader en de discussienota te agenderen voor bespreking in de 
commissie Economie, Financiën en Bestuur. 
 

17 
 

Ontwerp 1e partiele herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 
Het Kabinet besloot in mei 2021 om de invoering van de Omgevingswet uit te 
stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor 
de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord 
en Noord-Holland Zuid (RES’en). Om doorgang van de RES’en mogelijk te 
maken hebben GS besloten om de Omgevingsverordening NH2020 gedeeltelijk 
aan te passen voor het onderdeel ‘Wind op Land’. Die wijziging wordt ter 
inzage gelegd. 
 
Besluit: 
1. De “Doorontwikkeling Wind op Land 2021” vast te stellen onder intrekking 
van het “Beleidskaderwind op land 2014”; 
2. Kennis te nemen van het addendum op het “Plan MER wind op land 2014” en 
in te stemmen met de inhoud ervan; 
3. De 1e partiële herziening Omgevingsverordening NH2020 en de 1e partiële 
herziening Omgevingsregeling NH2020 in ontwerp vast te stellen; 
4. De ontwerp 1e partiele herziening Omgevingsverordening NH2020 en de 1e 
partiele herziening Omgevingsregeling NH2020, alsmede de daarop betrekking 
hebbende stukken de “Doorontwikkeling Wind op Land 2021” en het 
addendum op het “plan MER wind op land 2014” van 27 september tot en met 
8 november 2021 ter inzage te leggen; 
5. De “Ruimtelijke handreiking wind op land 2021” vast te stellen onder 
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intrekking van de beleidsregel “Uitwerking ruimtelijke uitgangspunten voor 
windturbines per herstructureringsgebied’ (Besluit van GS 8 december 2015, 
nr. 717771- 720123) en deze ter informatie eveneens ter inzage te leggen; 
6. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen door te 
voeren; 
7. PS met bijgevoegde brief de stukken ter bespreking in de commissie aan te 
bieden. 
 

18 
 

Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 
ronde 2021 
Gedeputeerde Staten stellen in ontwerp de wijziging van werkingsgebieden 
vast die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord – Holland 2020. 
Deze wijzigingen worden ter inzage gelegd waarna Gedeputeerde Staten een 
definitief besluit nemen over de wijzigingen. In deze ronde gaat het om 
technische wijzigingen op onlogische grenzen, situaties waar de 
uitgangspunten voor het begrenzen niet juist zijn toegepast en wijzigingen 
waar met de gemeente reeds overeenstemming over is bereikt. 
 
Besluit: 

1. Gelet op artikel 13.7 en artikel 6.43, lid 6 en lid 7 van de 
Omgevingsverordening NH2020 de wijziging van de begrenzing van 
werkingsgebieden zoals opgenomen in bijgevoegde bijlage ontwerp “wijziging 
werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2021” als ontwerp vast te stellen; 
2. Het ontwerp “wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2021” van 27 
september 2021 tot en met 8 november 2021 ter inzage te leggen; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen door te 
voeren; 
4. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
 

19 
 

Vooraankondiging indeplaatsstelling achterstand huisvesting 
verblijfsgerechtigden gemeente Castricum 
De provincie Noord-Holland heeft, in het kader van interbestuurlijk toezicht, 
de afgelopen jaren in bestuurlijke overleggen met de gemeente Castricum 
aangedrongen op het voldoen aan de taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden. De provincie is van mening dat nog langer achterblijven 
niet gerechtvaardigd is. Daarom krijgt de gemeente bij bestuurlijke brief een 
vooraankondiging van indeplaatsstelling voor de uitvoering van de opgelopen 
achterstand in de gemeentelijke taakstelling huisvesting van 
verblijfsgerechtigden. 
 
Besluit: 
1. Door middel van bijgaande brief aan burgemeester en wethouders van 
Castricum het voornemen aan te kondigen tot indeplaatsstelling op het 
onderwerp achterstand in de gemeentelijke taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden; 
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2. Een afschrift van het voornemen te zenden aan de raad van Castricum; 
3. Het voornemen te publiceren op de daarvoor bestemde website van “officiële 
bekendmakingen”; 
4. Provinciale Staten over dit besluit te informeren door middel van bijgaande 
brief. 
 

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  12, 13  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  9, 10, 16  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  11,   
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  17, 18, 19  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  5, 6, 7, 8  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  14, 15  
D. Moor              tel. (06) 5256 4968  1   
M. van de Velde  tel. (06) 3168 8270  2, 3, 4 
 
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/

