
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 6 april 2021 
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Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur 2021-2023 
Provinciale Staten hebben vorig jaar een budget € 7,5 miljoen euro ter 
beschikking gesteld voor het verduurzamen van de infrastructurele projecten. 
Dit budget is voor 3 jaar (2021-2023). Om invulling te geven voor 2021 en een 
doorkijkje te maken naar de volgende 2 jaren is een inventarisatie gemaakt van 
de verduurzamingsmaatregelen en wordt de dekking hiervan weergegeven. 
Voor de uitvoering van de investeringsprojecten 2021 worden kredieten 
aangevraagd. Uitgangspunt is verduurzaming van de eigen infrastructuur. 
Denk daarbij aan het planten van extra groen, toepassen van asfalt dat kan 
worden hergebruikt en het tegengaan van wateroverlast. 
 

Besluit 
Provinciale Staten voor te stellen: 
1. Uit de niet tot besteding komende middelen Parallelle Kaagbaan (binnen de 
reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur) € 4.000.000 in te zetten ter 
dekking: 
a. Van verduurzaming van het vast- en variabel onderhoud provinciale 
infrastructuur voor een bedrag van € 3.760.000 en 
b. Van een aanvullende subsidie voor de verduurzaming van de Zaanbrug voor 
een bedrag van € 240.000. 
2. De volgende kredietaanvragen te verstrekken. 
Voor verbeter- en uitbreidingsprojecten: 
a. HOV-07 (HOV Aalsmeer - Schiphol Zuid) (kredietverhoging) € 80.000; 
b. N525-02 (kredietverhoging) € 57.500; 
c. HOV-03 in ’t Gooi deelproject Eemnes - Blaricum (kredietverhoging) € 
100.000; 
d. N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247, gedeelte A10-Edam 
(kredietverhoging) € 200.000; 
e. alg-29b Vervangen Zaanbrug, gemeenten Wormerland en Zaanstad 
(kredietverhoging) € 240.000. 
Voor vervangingsprojecten: 
f. K18a-01 vaarwegvak 16, Westfriesche Vaart: splitsing Waardkanaal - zijsloot 
(verhoging krediet) € 266.000; 
g. K18b-01, vaarwegvak 17, Westfriesche Vaart; zijsloot (verhoging krediet) € 
200.000; 
h. K20na-01, vaarwegvak 4 Noordhollandsch Kanaal: Alkmaar noord - St. 
Maartensvlotbrug (verhoging krediet) € 135.000. 
3. Het projectkrediet ledverlichting 2e fase te verstrekken (nieuw krediet) ad € 
5.500.000; 



 
4. Daartoe de Voordracht “Duurzaamheidsambities provinciale infrastructuur 
2021-2023” vast te stellen. 
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Focus Smart Mobility 
In de Focus Smart Mobility 2022-2025 voor de provincie Noord-Holland wordt 
richting gegeven aan het beleid en de inzet op Smart Mobility activiteiten voor 
slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland. Met nieuwe technologieën en 
slimme mobiliteitsconcepten, maakt de provincie reizen aangenamer, biedt ze 
meer en gezondere mobiliteitskeuzes aan de reizigers aan en zorgt er 
tegelijkertijd voor dat er minder schade wordt toegebracht aan mens en milieu. 
 

Besluit 
1. De Focus Smart Mobility 2022-2025 voor de provincie Noord-Holland in 
concept vast te stellen; 
2. De voordracht voor Provinciale Staten tot vaststelling van de Focus Smart 
Mobility 2022-2025 vast te stellen; 
3. De voordracht met bijbehorende stukken aan Provinciale Staten toe te 
zenden. 
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Besluit Wob-verzoek verzakkingen N231 (Legmeerdijk) 
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 verzakkingen in de 
N231 (Legmeerdijk) gedeeltelijk openbaar te maken door middel van een 
besluit; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob. 
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Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) op ontwerpwijziging 
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol 
Het kabinet werkt aan de verankering van het Nieuwe Normen- en 
Handhavingstelsel voor Schiphol (het zogenaamde geluidpreferent vliegen) in 
wet- en regelgeving. Met ingang van 2 maart 2021 heeft het kabinet met het 
oog hierop de “Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol” ter 
inzage gelegd met de mogelijkheid voor een ieder om tot en met 29 maart 
2021 een zienswijze in te dienen. De Bestuurlijke Regie Schiphol heeft een 
gezamenlijke zienswijze opgesteld. 
 

Besluit 



 
1. Kennis te nemen van de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol op de 
“ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol” van het kabinet; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Besluit Uitvoeringsovereenkomst N516 AVANT 
Door de groei van het aantal gebruikers van de N516 in Zaandam en Oostzaan 
neemt de verkeersdruk toe. Het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 
Thorbeckeweg (AVANT) heeft als doel om de doorstroming en veiligheid op de 
N516 Thorbeckeweg te verbeteren voor reizigers die gebruik maken van het 
openbaar vervoer, fietsers en automobilisten. Om de samenwerking en 
vervolgfase te bekrachtigen, tekenen de Vervoerregio Amsterdam (trekker), de 
provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Oostzaan op 7 april 
een uitvoeringsovereenkomst. 
 

Besluit 
1. Kennis nemen van de resultaten van de planstudie AVANT (Aanpak 
Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg); 
2. Het project te promoveren naar de planfase van het integraal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI); 
3. De Uitvoeringsovereenkomst tot regeling van planuitwerking en realisatie 
van AVANT aan te gaan met de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Zaanstad 
en de gemeente Oostzaan; 
4. PS over de besluitvorming AVANT te informeren met inliggende brief; 
5. Portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen tot redactionele aanpassingen in 
de Uitvoeringsovereenkomst en deze overeenkomst te ondertekenen op 7 april 
a.s. 
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Openbaarmaking en besluitvorming RES 1.0 
GS attenderen PS op de openbaarmaking van de RES 1.0 op 21 april a.s. in 
verband met de reflectiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers op 19 mei 
a.s. 
 

Besluit 
PS te informeren over de openbaarmaking van de RES 1.0 en het tijdpad voor 
de besluitvorming. 
 

7 
 

Beantwoording schriftelijke vragen nr. 28-2021 van dhr. Kaptheijns (PVV) over 
Drinkwatertekort en vervuiling door datacenters 
Meneer Kaptheijns (PVV) heeft vragen gesteld over drinkwatertekort en 
vervuiling door datacenters. 
 

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 schriftelijke vragen nr. 29-2021 van mw. Kaamer-van Hoegee, 
mw. Meerten-Kok en dhr. de Wit (VVD) over datacenters 
Mevrouw Kaamer-van Hoegee, mevrouw Meerten-Kok en meneer de Wit (VVD) 
hebben vragen gesteld over datacenters. 
 

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 schriftelijke vragen nr.30-2021 van mw. Koning-Hoeve (CDA) 
over vervuiling drinkwater door datacenters 
Mevrouw Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over vervuiling drinkwater 
door datacenters. 
 

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 schriftelijke vragen nr.32-2021 van dhr. Klein (ChristenUnie) 
over feitenrelaas datacenters 
Meneer Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over feitenrelaas datacenters. 
 

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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Strategische samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en regio Gooi en 
Vechtstreek 
Met dit besluit wordt de samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek 
bestuurlijk bevestigd. Daarmee zetten regio en de provincie een stap verder in 
het traject van het meer regionaal werken. In deze regionale 
samenwerkingsagenda (RSA) stellen Regio en provincie bepaalde thema’s 
centraal zoals benoemd in bijvoorbeeld het provinciale coalitieakkoord en de 
eigen Gooi en Vechtstreek agenda. We onderschrijven hiermee dat we de 
benoemde thema’s belangrijk vinden, en hierop (intensiever) gaan Strategische 
samenwerkingsagenda provincie Noord-Holland en Regio Gooi en Vechtstreek 
samenwerken. Daarnaast verstevigt het de samenwerking. In de RSA zijn 



 
onderwerpen opgenomen die zonder de  betrokkenheid van de provincie niet 
of minder goed van de grond  komen. De RSA is daarmee in feite een 
concretisering van afspraken  die we met de regio hebben gemaakt over de 
uitwerking van de  provinciale Omgevingsvisie. Hierin is de RSA benoemd als 
instrument. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de Strategische Samenwerkingsagenda provincie Noord-
Holland en de regio Gooi en Vechtstreek (RSA); 
2. Provinciale Staten hierover per brief te informeren. 
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Motie groencertificaten M92 
Provinciale Staten hebben op 11 november 2019 een motie aangenomen, 
waarin Gedeputeerde Staten worden verzocht te onderzoeken in hoeverre het 
mogelijk om natuurontwikkeling mede te financieren door middel van het 
uitgeven van groencertificaten. Na onderzoek is gebleken dat dit weinig 
kansrijk lijkt. Hierover worden Provinciale Staten per brief geïnformeerd. 
 

Besluit 
Bijgaande brief inzake motie M92 (over groencertificaten) aan Provinciale 
Staten te versturen, en aan PS voor te stellen de motie als afgedaan te 
beschouwen. 
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Voorschotverzoek Stichting De Bovenlanden 
Eind 2020 is aan de Stichting De Bovenlanden een inrichtingssubsidie op grond 
van de Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
Noord-Holland (SKNL) verleend van maximaal € 720,500,-. Hiermee wordt 
uitvoering gegeven aan de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn met de 
stichting over de voltooiing van de Aalsmeerse Bovenlanden in het kader van 
de restantopgave Groene AS. Deze opgave was één van de speerpunten van de 
Agenda Groen, zoals vastgesteld door Provinciale Staten Noord-Holland in 
maart 2013. Als projectpartner is gekozen voor de stichting, vanwege haar 
jarenlange ervaring met het soort micro transities van cultuurperceel naar 
natuur, dat kenmerkend is voor dit gebied. De stichting is echter een relatief 
kleine organisatie die niet over de middelen beschikt om dit project voor te 
financieren. Met dit besluit wordt, in afwijking van de SKNL, een voorschot aan 
de stichting verstrekt van 80% van de verleende subsidie, zijnde € 576.400,-. 
 

Besluit 
1. Af te wijken van artikel 14b van de Uitvoeringsregeling subsidie 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland (SKNL); 
2. Stichting De Bovenlanden een voorschot te verstrekken van 80% van de 
verleende subsidie, zijnde € 576.400,-. 
 

14 Motie 2020-21 kinderen moria 



 
 In de Statenvergadering van 9 maart 2020 is de motie ‘Vang de kinderen van 

Moria op’ aangenomen. Het College van GS heeft PS een brief gezonden met 
het voorstel om deze motie als afgedaan te beschouwen. 
 

Besluit 
1. Bijgaande brief aan PS vast te stellen en te verzenden; 
2. PS voor te stellen de motie 2020-21 daarmee als afgedaan te beschouwen. 
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Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland sluit samen met het actieprogramma Democratie 
in Actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 
VNG de Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland. Aanleiding zijn de 
ambities uit de Communicatiestrategie en Agenda Bestuurlijke Vernieuwing. 
Met deze Provinciedeal wordt samenwerking op het gebied van digitale 
participatie gestimuleerd tussen verschillende overheden en wordt kennis en 
ervaring uitgewisseld tussen experts, ervaringsdeskundigen en deelnemende 
partijen. 
 

Besluit 
1. De Provinciedeal Digitale Democratie Noord-Holland met Democratie in 
Actie aan te gaan met het ministerie van BZK en met de VNG; 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Mandaat Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) voor ZPW 
werkgeversinzet pensioenvraagstukken 
Het pensioenakkoord, gesloten tussen Kabinet, werkgeversorganisaties en 
vakbonden, wordt omgezet in wetgeving. Dit leidt tot nieuwe 
pensioenregelingen die uiterlijk op 1 januari 2026 ingaan. Aan de BOD wordt 
mandaat verleend om namens de provinciale sector al dan niet in te stemmen 
met de vanuit het ZPW voorgestelde werkgeversinzet voor 
pensioenvraagstukken, welke inzet het ZPW vervolgens zal inbrengen bij de 
onderhandelingen in de pensioenkamer. Met dit mandaat wordt o.a. 
voorkomen dat er vertraging optreedt in het bovensectorale 
onderhandelingsproces en de kans op het uitlekken van de werkgeversinzet 
wordt verminderd. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met het advies van de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie 
(BOD) om mandaat te verlenen aan de BOD om namens de provinciale sector al 
dan niet in te stemmen met de vanuit het ZPW voorgestelde werkgeversinzet 
voor pensioenvraagstukken; 
2. De sectormanager HRM te machtigen de Werkgeverscommissie te 
informeren over het afgegeven mandaat en om dit besluit te melden aan het 
IPO. 
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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 Noord-
Holland besteedt jaarlijks tussen de 30-50% van haar begroting via inkoop. 
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 inkoopbeleid 2021-2024, gehoord de Commissie EFB, vast te stellen; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren; 
3. Het Inkoopbeleid 2021-2024 in het Provinciaal Blad te laten publiceren. 
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Vaststellen 10 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten 
gelegen in de gemeente Heemstede 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Die zijn daarom geactualiseerd. 
 

Besluit 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van 10 provinciale monumenten in de gemeente 
Heemstede vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van deze 
monumenten en de gemeente Heemstede het besluit onder 1. bekend te 
maken. 
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Werktijdenregeling weginspecteurs 
Voorgesteld wordt een nieuwe werktijdenregeling voor de weginspecteurs in te 
voeren waardoor de aanrijtijden voor de weginspecteurs bij verkeersincidenten 
korter worden. Met de nieuwe werktijdenregeling zijn de weginspecteurs in de 
(vroege) ochtend- en avondspits snel ter plekke in plaats van dat zij worden 
opgeroepen in wachtdienst zoals nu het geval is. De weginspecteurs zorgen 
voor het versnellen en veilig vrijmaken van de weg na een incident. Daarnaast 
controleren zij of de werkzaamheden aan de weg veilig gebeuren en of de 
hinder voor de gebruiker binnen de afgesproken kaders blijft of niet. Het 
voorgenomen besluit tot vaststelling van de arbeids- en rusttijdenregeling 



 
wordt op grond van de Wet op de ondernemingsraden ter instemming 
voorgelegd aan de Ondernemingsraad. 
 

Besluit 
1. Onder intrekking van het eerder genomen besluit van 19 mei 2019, de 
nieuwe ‘Regeling werktijden en rechtspositie weginspecteurs NH 2021’ (hierna: 
de regeling) vast te stellen met daarin de standaardbepaling van de CAO over 
onregelmatigheidstoeslag, onder voorbehoud van instemming van de 
Ondernemingsraad met de daarin opgenomen arbeids- en rusttijdenregeling; 
2. De vakbonden hierover te informeren. 
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Aanwijsbesluit zwemlocaties 2021 
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de 
kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocaties. Voor 
zwemseizoen 2021 worden 153 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2020 
zijn er 2 nieuwe locaties. Dit zijn de locaties Uitdam Noord en Hemmeland 
Strand 4 in Waterland. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden, de zwemlocaties in oppervlaktewater aan te wijzen, 
zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; 
2. Het besluit conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 
3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren; 
4. De minister van Infrastructuur en Waterstaat middels bijgaande brief te 
informeren. 
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Concept Ontwerp Omgevingsverordening NH2022 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Ontwerp-Omgevingsverordening 
NH2022 vastgesteld. Met deze verordening, de opvolger van de 
Omgevingsverordening NH2020, worden de huidige provinciale regels in lijn 
gebracht met de landelijke Omgevingswet. De meeste wijzigingen zijn het 
gevolg van de Omgevingswet. De drie meest in het oog springende wijzigingen 
gaan over milieu, natuur en de Regionale Energiestrategieën, (RES’en 1.0), deze 
laatste zijn leidend voor wind op land. Ook de reacties ontvangen tijdens de 
diverse consultatiesessies en de formele zienswijzen op de 
Omgevingsverordening NH2020 zijn meegenomen. De Omgevingsverordening 
NH2022 zal tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking 
treden. 
 

Besluit 



 
1. De Omgevingsverordening NH2022 inclusief bijlagen, voorbereidingsbesluit 
en delegatiebesluit in ontwerp vast te stellen; 
2. De Ontwerp-Omgevingsverordening NH2022 inclusief bijlagen, 
voorbereidingsbesluit en delegatiebesluit van 10 mei tot en met 18 juni 2021 
ter inzage te leggen; 
3. In verband met de meivakantie de gelegenheid te bieden om de stukken in 
te zien en een zienswijze in te dienen vanaf 26 april 2021; 
4. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen door te 
voeren; 
5. PS te informeren met bijgevoegde brief en daarmee aan te bieden ter 
behandeling in de commissie RWK van 19 april 2021. 
 

 
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  14, 15  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  7, 8, 9, 10, 18  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  11, 12, 13  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  20, 21  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  6  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3, 4, 5  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  16, 17, 19  
 
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/

