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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 9 februari 2021 
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Zienswijze BRS ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening 
Het kabinet werkt aan een herziening van het luchtruim. Met ingang van 15 
januari 2021 heeft het kabinet de “ontwerp-Voorkeursbeslissing 
Luchtruimherziening” ter inzage gelegd met de mogelijkheid voor een ieder om 
tot en met 25 februari 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 “ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening” van het 
kabinet; 

2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Position paper BRS governance omgeving Schiphol 
Op 28 januari 2021 heeft de Tweede kamer een rondetafelgesprek over de 
toekomst van de governance rond Schiphol georganiseerd. Voor het 
rondetafelgesprek zijn 4 bestuurders uit de Schipholregio uitgenodigd, 
waaronder gedeputeerde J. Olthof. De bestuurders hebben gezamenlijk 
namens de BRS een position paper opgesteld en ingezonden. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het “Position paper van de Bestuurlijke Regie Schiphol 
voor rondetafelgesprek over de toekomst overleg omgeving Schiphol”; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Vaststellingsovereenkomst in het kader van de N307 
Aan het college wordt verzocht in te stemmen met het aangaan van een 
Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van een geschil tussen de Provincie 
en een particuliere grondeigenaar/agrariër met percelen langs de N307. 
 

Besluit 
1. Een overeenkomst met een agrariër met gronden langs de N307 aan te 
gaan; 
2. De gedeputeerde Mobiliteit te machtigen deze vaststellingsovereenkomst af 
te handelen en te ondertekenen. 
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Annotatie vergadering algemeen bestuur OD NZKG 12 februari 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 
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gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, zijn lid van het algemeen bestuur van de OD NZKG. Het 
college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van 
het algemeen bestuur van de ODNZKG op 12 februari 2021. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 12 februari 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Geannoteerde IPO Bestuur agenda 11 februari 2021 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 11 februari 2021 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 11 februari 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties 
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Voorbereiding Bestuurlijk Overleg Stikstof 11 februari 2021 
Op 11 februari 2021 vindt het Bestuurlijk Overleg Stikstof met de minister van 
LNV en de provincies plaats. De portefeuillehouder natuur neemt namens de 
provincie Noord-Holland deel aan het Bestuurlijk Overleg Stikstof. De leden 
van GS stemmen af over de Noord-Hollandse inzet in het Bestuurlijk Overleg 
stikstof. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de voorbereiding van het gesprek met de minister van 
LNV en het IPO op 11 februari 2021 over de in de agenda van het Bestuurlijk 
Overleg Stikstof opgenomen onderwerpen; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over te gaan in het Bestuurlijk Overleg stikstof van 11 
februari. 
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Verlenging deelname Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) 
Op 8 december 2016 heeft de provincie Noord-Holland het Manifest 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 ondertekend. Met het 
manifest spreken de ondertekenaars (Rijksoverheid en andere bestuurders en 
medeoverheden) af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve 
producten en diensten te ontwikkelen. In het manifest bepalen overheden zelf 
hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. De provincie heeft 
hiervoor in 2016 een actieplan opgesteld. In afwachting van de vaststelling van 
de opvolger van het manifest, het Nationaal Actieplan MVI door het Parlement, 
heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de provincie verzocht om 
de deelname tot en met 2021 te verlengen. 
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Besluit 
1. De verlenging van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, met 
Rijksoverheid, medeoverheden en andere bestuurders, aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder inkoop te machtigen om de verklaring voor verlenging 
van de deelname aan het manifest MVI te ondertekenen; 
3. PS door middel van brief te informeren. 
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Definitieve Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ heeft het college besloten zich 
te blijven inzetten voor de transitie naar een circulaire economie. Voor de 
uitvoering van deze ambitie is de Actieagenda Circulaire Economie voor de 
jaren 2021 tot en met 2025 vastgesteld. In de Actieagenda staat beschreven 
wat de provincie in deze periode concreet gaat doen om de transitie naar een 
circulaire economie te versnellen en bij te dragen aan de gewenste 
systeemverandering. 
 

Besluit 
1. De Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren over de vaststelling van de Actieagenda 
Circulaire Economie 2021-2025 door middel van bijgaande brief. 
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Zeehaven IJmuiden lening 
De Provincie Noord-Holland heeft in 2011 een lening van € 635.000 verstrekt 
aan Zeehaven IJmuiden N.V. voor het project IJmuider Delta. De lening heeft 
een looptijd van 10 jaar. Zeehaven IJmuiden N.V. heeft verzocht om verlenging 
van de looptijd van de lening met vijf jaar. GS hebben besloten in te stemmen 
met dit verzoek en informeren PS hierover. 
 

Besluit 
1. Zeehaven IJmuiden N.V. met inliggende brief te berichten dat wordt 
ingestemd met het verzoek tot verlenging van de in 2011 aangegane 
leningsovereenkomst inzake IJmuider Delta; 
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Noodfonds sociale infra, informeren PS over inzet restant 
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 motie 41 aangenomen over 
noodsteun aan maatschappelijke instellingen vanwege de Covid-19 
maatregelen. Het college informeert PS over de verdere uitwerking en 
procedure voor de inzet van het restbedrag in 2021. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de uitwerking van 
motie 41, inzake de inzet van het restbedrag in 2021. 
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Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur 
Noord-Holland 2021 
De provincie zet zich in voor een goed regionaal bereikbaar en toegankelijk 
cultureel aanbod in Noord-Holland. Hierbij is regionale samenwerking 
belangrijk. Met de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale 
samenwerking cultuur Noord-Holland 2021 ondersteunen wij gemeenten en 
culturele instellingen om regionaal samen te werken op het gebied van cultuur. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur 
Noord-Holland 2021 vast te stellen; 
2. Provinciale staten te informeren via bijgaande brief. 
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Vaststellen redengevende omschrijving provinciaal monument station 
Naarden-Bussum 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Die worden daarom geactualiseerd. Het station Naarden-
Bussum is daar één van. 
 

Besluit 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van het provinciaal monument Station Naarden-
Bussum te Bussum vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van dit 
monument en de gemeente Gooise Meren het besluit onder 1. bekend te 
maken. 
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Vaststelling redengevende omschrijving van 4 forten behorend tot de Stelling 
van Amsterdam 
Gebleken is, dat een aantal redengevende omschrijvingen van de forten, 
behorend tot het Werelderfgoed UNESCO Stelling van Amsterdam niet meer 
actueel waren. Dit komt vooral omdat de forten sinds de aanwijzing tot 
provinciaal monument zijn herontwikkeld. De redengevende omschrijvingen 
zijn daarom geactualiseerd. 
 

Besluit 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van 4 forten behorend tot de Stelling van 
Amsterdam vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/bewoners/gebruikers van 
deze monumenten en de gemeenten, waarin zij liggen het besluit onder 1. 
bekend te maken. 
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Voortgang ontwikkeling impact analyse van CO2-uitstoot en welzijn en 
welvaart 
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken wordt de impact- analyse van 
ons beleid op de CO2-uitstoot en welzijn en welvaart aangekondigd. GS 
informeren PS over de stand van zaken met deze impact-analyse. 
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Woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in 
woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw, 
programmering en de fasering van woningbouwplannen. Het woonakkoord 
voor Zuid-Kennemerland/IJmond is de tweede van een nieuwe afsprakenreeks 
tussen de regio’s en de provincie. Dit woonakkoord bestaat uit twee delen: het 
bestuursakkoord met de gezamenlijke woonopgaven, en de uitvoeringsagenda 
met de afspraken en acties. 
 

Besluit 
1. Het woonakkoord Zuid-Kennemerland/IJmond 2021 – 2025 aan te gaan met 
de colleges van burgemeester en wethouders van Haarlem, Velsen, Heemstede, 
Zandvoort, Bloemendaal, Beverwijk en Heemskerk; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Zuid-Kennemerland/IJmond te zenden; 
3. PS hierover te informeren door middel van brief. 
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Ontwerp Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022- 2027 wordt 
uitvoering gegeven aan Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en aan Europese 
richtlijnen over water. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en 
bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het 
programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en 
overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en 
hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan 
maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden, 
drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen 
worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden. 
 

Besluit 
1. Het ontwerp Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 vast te 
stellen; 
2. Het onder 1 genoemde ontwerp programma ter inzage te leggen conform 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 
3. De portefeuillehouder Water te machtigen tot redactionele wijzigingen; 
4. PS te informeren middels bijgaande brief. 
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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  10, 11, 12, 13  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  6  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  15, 16  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  5  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3, 4  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  7, 8, 9, 14 
 
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/

