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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 6 juli 2021 
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Gevolgen uitstel Omgevingswet voor Omgevingsverordening  Noord-Holland 
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. Tot een partiele herziening van de Omgevingsverordening Noord-Holland 
2020 (OV NH2020) waarmee het uitgangspunt dat de RES’en leidend zijn voor 
wind op land wordt geborgd; 
2. Dat deze partiele herziening bestaat uit: 
a) Document “doorontwikkeling wind op land” (onder intrekking wind op land 
beleidskader 2014); 
b) Addendum op het Plan MER wind op land uit 2014; 
c) Wijziging Paragraaf 6.2.1 Windenergie OVNH2020 (inclusief wijziging 
werkingsgebieden); 
d) Wijziging Afdeling 2.6 windenergie Omgevingsregeling OVNH2020; 
e) Ruimtelijke handreiking wind op land (onder intrekking beleidsregel 
“Uitwerking ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per 
herstructureringsgebied’ (Besluit van GS 8 december 2015, nr. 717771- 
720123); 
f) Nota van beantwoording; 
3. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren. 
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Woonakkoord regio Alkmaar 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in 
woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. Het 
woonakkoord voor de regio Alkmaar bevat afspraken met de zeven gemeenten. 
De afspraken gaan over het versneld realiseren van toekomstbestendige en 
betaalbare woningen op goed bereikbare locaties. 
 
Besluit: 
1. Het Woonakkoord regio Alkmaar (2021-2025) aan te gaan met de colleges 
van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Alkmaar te zenden; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Woondeal Noord-Holland Noord 
Het convenant Woondeal Noord-Holland Noord is een ambitiedocument van de 
regio’s Alkmaar, Kop en Westfriesland om op binnenstedelijk locaties binnen 
het daily urban system van de MRA en nabij stations, ca. 40.000 extra 
woningen te bouwen. 
Deze Woondeal beoogt tevens een gesprekskader te kunnen bieden voor 
overleg met de Rijksoverheid over haar bijdrage aan de verwezenlijking 
daarvan. GS gaan door ondertekening de Woondeal met de regio aan. 
 
Besluit: 

1. Het convenant: de Woondeal Noord-Holland Noord, versie 18 juni 2020 
(bijlage 1) met de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Wonen te machtigen om de woondeal te tekenen; 
3. De regiogemeenten in Noord-Holland Noord hierover te informeren via 
bijgevoegde brief; 
4. PS hierover te informeren via bijgevoegde brief. 
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Ondertekening allonge bij Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst 2012 
Bloemendalerpolder 
De marktpartijen en de gemeente Weesp willen, vanwege de grote vraag naar 
betaalbare woningen, 150 sociale huurwoningen realiseren in plaats van 150 
vrije sector woningen. En het maximaal aantal te realiseren woningen in het 
gebied verhogen van 2750 naar 2950 woningen. De provincie gaat akkoord 
met de nieuwe woningbouwafspraken voor de Bloemendalerpolder en zal, net 
als de andere partijen, de allonge ondertekenen. Met de ondertekening worden 
de provinciale belangen voor de groen-blauwe opgaven niet geschaad. 
 
Besluit: 
1. De allonge d.d. 19 mei 2021 in aanvulling op de Samenwerkings- en 
Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder (versie 20 definitief 26 
september 2012) aan te gaan met verschillende partijen, waaronder de 
gemeente Weesp; 
2. De portefeuillehouder RO en Wonen te machtigen om de allonge namens GS 
te ondertekenen; 
3. PS te informeren d.m.v. bijgevoegde brief. 
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Vaststellen maatgevende hoogwaterstanden Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
In de Omgevingsverordening NH2020 is vastgelegd dat Gedeputeerde Staten 
de voorschriften vaststellen voor de beoordeling van het waterkerend 
vermogen van de regionale waterkeringen van het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht (artikel 5.3, derde lid). Ten behoeve van die beoordeling stellen 
Gedeputeerde Staten de maatgevende hoogwaterstanden vast die het 
Waterschap moet hanteren voor de toetsing van de regionale keringen. 
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Besluit: 
1. Conform bijgaand besluit de maatgevende hoogwaterstanden voor regionale 
waterkeringen in het beheergebied van het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vast te stellen; 
2. Dit besluit via inliggende brief aan het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht te 
verzenden en te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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Versterking 5 waterkerende kunstwerken, goedkeuring projectplannen 
Gedeputeerde Staten hebben drie projectplannen te weten de Spuisluis 
Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de Hornsluis, de 
Noorder- en Zuidersluis in Schardam van het hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier goedgekeurd. Dit zijn kunstwerken die in primaire 
waterkeringen liggen en die moeten worden versterkt. Gedeputeerde Staten 
leggen de projectplannen alsmede de voor de uitvoering van de projectplannen 
benodigde uitvoeringsbesluiten gedurende zes weken ter inzage voor beroep 
bij de Raad van State, volgens de coordinatieregeling van de Waterwet. 
 
Besluit: 
1. De door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (AB van HHNK) vastgestelde projectplannen voor de 
versterkingen Sassluis in Enkhuizen, Spuisluis Oostoever in Den Helder en 
Hornsluis, Noorder- en Zuidersluis in Schardam conform artikel 5.7, lid 1, van 
de Waterwet goed te keuren; 
2. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, de 
betreffende projectplannen en alle uitvoeringsbesluiten overeenkomstig 5.8 en 
5.9 van de Waterwet bekend te maken en gedurende de beroepstermijn van 
zes weken ter inzage te leggen; 
3. Het Dagelijks Bestuur van HHNK, de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat en de voor het afgeven van de uitvoeringsbesluiten bevoegde 
gezagen over bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te stellen; 
4. De Directeur Beleid te machtigen voor redactionele aanpassingen in de 
publicatietekst; 
5. Door middel van bijgaande brief PS te informeren over het besluit. 
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Uitvoeringsregeling waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie 
De uitvoeringsregeling beoogt een impuls te geven aan een aantal 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de waterrecreatie en aan 
het bevorderen van innovaties. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het 
versterken van de positie van de Provincie Noord-Holland als belangrijke 
watersportprovincie. 
 
Besluit: 

1. De ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie 2021’ 
vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor 2021 vast te stellen op € 149.800,-; 
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3. Dat het indienen van een aanvraag voor deze regeling mogelijk is van 1 
september 2021 om 9.00 uur, tot uiterlijk 30 december 2021, om 17.00 uur; 
4. De bovenstaande besluiten te publiceren in het provinciaal blad; 
Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Uitvoeringsregeling waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten 
De uitvoeringsregeling beoogt het assortiment aan kleinere voorzieningen voor 
de watersport verder uit te breiden. Daarnaast beoogt de regeling ook om een 
aantal diensten door vrijwilligers te stimuleren die ten goede komen aan 
waterrecreatie en milieu. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het 
versterken van de positie van de Provincie Noord-Holland als belangrijke 
watersportprovincie. 
 
Besluit: 
1. De ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten 
2021’ vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond hiervan voor 2021 vast te stellen op € 140.000,-; 
3. Dat het indienen van een aanvraag voor deze regeling mogelijk is van 1 
september 2021 om 9.00 uur, tot uiterlijk 30 december 2021, om 17.00 uur; 
4. De bovenstaande besluiten te publiceren in het provinciaal blad; 
5. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 44 van de heer Hollebeek (Partij voor de 
Dieren) over lobbymail van VVD-gedeputeerde Loggen aan Tweede Kamer om 
nieuwe geluidsregels Schiphol te omzeilen’ 
De heer Hollebeek (PvdD) heeft vragen gesteld over de lobbymail van VVD-
gedeputeerde Loggen aan de Tweede Kamer om nieuwe geluidsregels Schiphol 
te omzeilen. 
 
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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Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2020-2050 
Op 17 november 2020 hebben GS samen met de IJmond gemeenten het 
Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige 
IJmond vastgesteld. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket van 
bestaande en nieuwe maatregelen voor de korte en de langere termijn. De 
voortgangsrapportage gaat over de periode t/m het eerste half jaar van 2021. 
 
Besluit: 
1. De Voortgangsrapportage van het Programma Tata Steel 2020-2050 vast te 
stellen; 
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2. In te stemmen met de Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma VTH 
Programma Tata Steel 2020-2022 van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied; 
3. Deze rapportages met een begeleidende brief aan PS te zenden. 
4. Aan PS voor te stellen motie 25-2021 “Duurzaam doorpakken met Tata” als 
afgedaan te beschouwen. 
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Brief PS pleidooi meer regie spreiden en mijden G4 en provincies 
De brief ‘Meer regie spreiden en mijden van de hyperspits’ is op 17 juni jl. aan 
de ministeries I&W, OC&W en SZ&W verstuurd door de G4 gemeenten en een 
aantal provincies, waaronder Noord-Holland, met het verzoek om vanuit het 
Rijk maatregelen te nemen om de stedelijke spits te reduceren, aangezien de 
corona-maatregelen langzamerhand weer ingetrokken worden. 
 
Besluit: 

PS te informeren over de bijgaande brief ‘Meer regie spreiden en mijden van de 
hyperspits’ 
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Vaststellen Perspectief Mobiliteit 
De provincie Noord-Holland wil samen met haar partners werken aan slimme, 
duurzame en veilige mobiliteit in Noord-Holland. De provincie geeft een 
overzicht van haar beleidsprincipes op het gebied van mobiliteit in het 
Perspectief Mobiliteit. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande ‘Perspectief Mobiliteit’ in concept vast te stellen; 
2. Bijgaande Statenvoordracht “Perspectief Mobiliteit” vast te stellen; en 
3. De Statenvoordracht “Perspectief Mobiliteit” met bijgaande brief aan 
Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden. 
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Wijziging mandaat bevoegdheden OD NZKG – innen dwangsommen en Tata 
Steel Everest project 
In overleg hebben de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en 
de provincie het proces rondom het invorderen en innen van dwangsommen zo 
ingericht dat dit doeltreffend kan worden uitgevoerd. Het college heeft daarom 
besloten de bevoegdheden hiervoor te mandateren aan de OD NZKG. 
Daarnaast mandateert het college de vergunningverlenings-, toezichts- en 
handhavingstaken voor het Tata Steel Everest project aan de OD NZKG. 
 
Besluit: 
1. Het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
2021 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over het besluit onder 
punt 1; 
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3. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met inliggende brief te 
informeren over het besluit onder punt 1. 
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Annotatie vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst NZKG 9 juli 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 bestuur als het algemeen 
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het algemeen bestuur van de OD NZKG 
op 9 juli 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 9 juli 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond d.d. 7 juli 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 7 juli 2021. 
 
Besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond d.d. 7 juli 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Voortgang motie Voorkom dwangarbeid productieketens duurzame energie 
M31A-2021 
Provinciale Staten hebben op 12 april 2021 met motie M31A-2021 het college 
van GS opgeroepen in overleg met andere provincies en het Rijk te 
onderzoeken op welke manier eisen gesteld kunnen worden aan de partijen die 
duurzame energieprojecten in Noord-Holland realiseren om dwangarbeid in 
productieketens te voorkomen. Daarnaast hebben Provinciale Staten met 
dezelfde motie het college opgeroepen voor duurzame energieprojecten 
waarbij de provincie opdrachtgever is maximale inspanning te leveren om 
dwangarbeid in de productieketen te voorkomen. Het college informeert PS 
over de voortgang. 
 
Besluit: 
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1. Bijgaande brief aan PS vast te stellen en te verzenden; 
2. PS te verzoeken motie M31A-2021 als afgedaan te beschouwen. 
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Intentieovereenkomst zonneweide Jaagweg 
De gemeente Koggenland en de provincie Noord-Holland sluiten een 
intentieovereenkomst gericht op de realisatie en exploitatie van een 
zonneweide aan de Jaagweg te Berkhout (gemeente Koggenland). Hierin staan 
de uitgangspunten respectievelijk de intenties die gelden voor het realiseren 
van deze zonneweide. 
 
Besluit: 

1. De intentieovereenkomst zonneweide Jaagweg met de gemeente 
Koggenland aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen voor het doorvoeren 
van eventuele kleine redactionele wijzigingen; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om de intentieovereenkomst te tekenen. 
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Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 
GS informeren PS over het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse 
bedrijven. Het doel van dit akkoord is om samen met de Noord-Hollandse 
gemeenten en omgevingsdiensten, die namens hen toezicht houden, van 
energiebesparing in de industrie- en dienstensector een prioriteit te maken. 
 
Besluit: 

PS op de hoogte stellen van het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse 
bedrijven door middel van bijgaande brief. 
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Annotatie agenda dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 7 juli 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 en algemeen bestuur op 7 juli 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks en 
algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 7 juli 
2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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IPO Bestuur 8 juli 2021 
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GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 8 juli 2021 
 
Besluit: 

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 8 juli 2021 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties 
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Monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland 2020-2021 
In de Monitor Arbeidsmarkt 2020-2021 wordt de stand van zaken gegeven van 
de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De monitor geeft inzicht in de ontwikkeling 
van de bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid, werkloosheid, aantal 
leerlingen, uitkeringen en vacatures. In 2020 was er een afname in de 
banengroei. Daarnaast is ook de werkloosheid toegenomen en het aantal 
lopende WW-uitkeringen sinds de Coronacrisis gestegen. 
 
Besluit: 
1. De Monitor Arbeidsmarkt Noord-Holland 2020-2021 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren. 
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Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ streeft het college o.a. naar een 
optimaal vestigingsklimaat, duurzame innovatie en versnelling van de 
verduurzaming van de economie. In de Uitvoeringsagenda Economie 2021-
2023 laat het college zien wat de ambities zijn per thema en waarop ingezet 
gaat worden voor de periode 2021-2023. 
 
Besluit: 
1. De concept-Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 vast te stellen; 
2. De concept-Uitvoeringsagenda Economie 2021-2023 ter bespreking op de 
B-agenda aan te bieden aan de commissie Economie, Financiën en Bestuur 
door middel van bijgaande brief. 
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Incidentele subsidie coronasteun opvangcentra voor wilde dieren (motie 50) 
Ter invulling van motie 50-2020 hebben wij onderzocht op welke wijze wij de 
wildopvangcentra financieel kunnen ondersteunen in het kader van Covid-19. 
Naar aanleiding van een vooronderzoek hebben wij een budget van €160.000 
budget beschikbaar gesteld voor een incidentele subsidie. De 14 
wildopvangcentra in Noord-Holland kunnen hiertoe een aanvraag indienen. 
Deze organisaties zijn hierover geïnformeerd. Dit is nader toegelicht in een 
brief aan PS. 
 
Besluit: 
1. Een incidentele subsidie ten behoeve van coronasteun aan 14 opvangcentra 
voor wilde dieren te verstrekken; 
2. Af te wijken van de provinciale verantwoordingssystematiek zodat subsidies 
kunnen worden verstrekt met een ondergrens van €3.000 en een bovengrens 
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van €11.000 zonder financiële verantwoording; 
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren en voor te stellen 
motie 50-2020, betreffende financiële steun in het kader van Covid-19 voor 
wildopvangcentra, daarmee als afgedaan te beschouwen. 
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Bekrachtigingsbesluit provinciale deelname in de ROM 
Met dit besluit wordt de provinciale deelname in de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) bekrachtigd. Hiermee gaat de provincie een 
belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de regionale economie. 
 
Besluit: 

1. Tot het aangaan van een deelneming in de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij, de ROM Regio bv; 
2. Tot het aangaan van de Bestuursovereenkomst ROM Regio bv en de Akte van 
oprichting ROM Regio bv; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen de overeenkomsten te 
ondertekenen en tot het verrichten van de rechtshandelingen in verband met 
het aangaan van de deelneming; 
4. De portefeuillehouder Economie aan te wijzen als toekomstig aandeelhouder 
in de ROM Regio bv namens de provincie. 
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Annotatie Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
op 7 juli 2021 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer (RAUM). De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks 
Bestuur als het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 
Besluit: 

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op 7 juli 2021 en 
in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie/schriftelijke reactie Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-
Waterland op 8 juli 2021 
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Twiske-
Waterland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit 
recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 8 juli 2021 en in te stemmen met 
de voorgestelde schriftelijke inbreng. 
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Referendumcommissie en reglement 
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Op grond van de Referendumverordening Noord-Holland wordt een 
referendumcommissie ingesteld die een aantal uitvoerende en adviserende 
taken heeft in het kader van een referendum. In het reglement zijn deze taken 
nader uitgewerkt. 
 
Besluit: 
1. De heer J.J.M. van Holsteijn te benoemen tot voorzitter van de 
referendumcommissie; 
2. De heer P. van Praag, mevrouw M. Fabricotti, mevrouw M. Veerbeek en 
mevrouw M. Heeremans te benoemen tot lid van de referendumcommissie; 
3. Het Reglement van orde referendumcommissie Noord-Holland vast te 
stellen; 
4. Provinciale staten hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Voortgangsrapportage Agenda Weerbaar Noord-Holland 2021 
De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord 
‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere 
verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de 
voortgang plaats richting PS. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar 
Noord-Holland 2021 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten 
op 6 juli 2021 en ter bespreking aangeboden aan de Commissie EFB. 
 
Besluit: 
1. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar Noord-Holland 2021 vast te 
stellen; 
2. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar Noord-Holland 2021 ter 
bespreking aan te bieden aan de Commissie EFB. 
 

29 
 

Stikstofbank en wijziging Beleidsregel intern & extern salderen 
Gedeputeerde Staten stellen de microdepositiebank en twee doelbanken in als 
onderdeel van de stikstofbank en wijzigen de Beleidsregel intern en extern 
salderen Noord-Holland waardoor Gedeputeerde Staten extern salderen met 
veehouderijen in Noord-Holland mogelijk maken 
 
Besluit: 
1. De Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland te wijzigen door 
middel van bijgaand wijzigingsbesluit en dat besluit bekend te maken in het 
Provinciaal Blad; 
2. Het instellingsbesluit Regionaal Stikstofregistratiesysteem (module Noord-
Holland) te wijzigen door middel van bijgaand wijzigingsbesluit en dat besluit 
bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
3. Tot instellen van de doelgebonden depositiebank Energietransitie, Circulaire 
economie en Verduurzaming Industrie als onderdeel van de stikstofbank door 
middel van bijgaand instellingsbesluit en dat besluit bekend te maken in het 
Provinciaal Blad; 
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4. Tot instellen van de doelgebonden depositiebank Woningbouw als onderdeel 
van de stikstofbank door middel van bijgaand instellingsbesluit en dat besluit 
bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
5. Provinciale Staten hierover met bijgaande brief te informeren. 
 

30 
 

Beheerrapportage Damherten 2020-2021 
De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft de Beheerrapportage Damherten 
2020-2021 op 23 juni vastgesteld en gepubliceerd op haar website. Om de 
voortgang van het damhertenbeheer goed te kunnen monitoren worden de tel- 
en beheergegevens ieder jaar verzameld en geëvalueerd in een 
beheerrapportage. Op basis van deze informatie kunnen de beheerders de 
planning en inspanningen voor het volgende beheerseizoen verder 
aanscherpen. 
 
Besluit: 

1. Kennis te nemen van de Beheerrapportage Damherten 2020-2021, zoals 
deze door het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland op 
23 juni 2021 is vastgesteld en gepubliceerd op haar website; 
2. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
 

31 
 

Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-
Holland 2021 
De uitvoeringsregeling beoogt projecten te financieren die een bijdrage leveren 
aan het doel van versterking van het landschap en verbetering van de 
toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg. 
 
Besluit: 
1. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg 
Noord-Holland 2021’ vast te stellen; 
2. Hiervoor de aanvraagperiode vast te stellen en het subsidieplafond voor 
2021 te bepalen op € 800.000,-; 
3. De besluiten 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
 

32 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 63 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over 
Vernatting percelen Burkmeer Waterland-Oost 
Mevrouw Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over de toekomst van de 
Burkmeer. 
 
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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33 
 

Beantwoording vervolgvragen nr. 70 van de heer Dekker (Forum voor 
Democratie) naar aanleiding van de documentaire ‘Het goede doel heiligt de 
middelen’ 
De heer Dekker (FvD) heeft vragen gesteld over de subsidiëring van 
grondverwerving voor natuurontwikkeling. 
 
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. 
 

34 
 

Vaststelling 10 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten in 
de gemeenten Koggenland en Langedijk 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten in 
de gemeenten Koggenland en Langedijk 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 
gemeenten Koggenland en Langedijk vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/bewoners/gebruikers van 
deze monumenten en de betreffende gemeenten het besluit onder 1. bekend 
te maken. 
 

35 
 

Wensen en opvattingen bij Verstedelijkingsconcept MRA 
De MRA vraagt colleges, raden en Staten hun wensen en opvattingen te geven 
op versie 2 van het Verstedelijkingsconcept MRA, als stap in de 
Verstedelijkingsstrategie, waarover in het BO MIRT van komend najaar wordt 
besloten. GS vragen Provinciale Staten om bij te dragen aan de provinciale 
reactie. De conceptreactie is op 5 juli in de vergadering van PS behandeld. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het versturen van de aangepaste reactiebrief met wensen 
en opvattingen bij het Verstedelijkingsconcept MRA, aan het Kernteam 
Verstedelijkingsstrategie MRA; 
2. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de aangepaste 
reactiebrief en PS op basis van de aangenomen amendementen A25-2021 en 
A26-2021. 
 

 
Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers: 

R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  28  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,34 
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  29, 30, 31, 32, 33  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 35  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  16, 17, 18, 19, 20  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  11, 12  
D. Moor              tel. (06) 5256 4968  10   
J. van Oorsouw  tel. (06) 2946 9605  13, 14, 15  
 
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/

