
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 9 maart 2021 
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Verlenen revisievergunning en verbinden voorschriften Eurotank Amsterdam 
B.V. 
Gedeputeerde Staten hebben besloten op grond van de Wet Bibob 
voorschriften te verbinden aan de revisievergunning van Eurotank Amsterdam 
B.V. Dit besluit refereert aan een eerder genomen besluit door Gedeputeerde 
Staten op 16 juli 2019. Er zijn geen nieuwe relevante omstandigheden ten 
opzichte van vorig jaar met betrekking tot het Bibob-besluit. 
 

Besluit 
1. Bijgaande revisievergunning van Eurotank Amsterdam B.V. te verlenen en 
daaraan voorschriften te stellen; 
2. Eurotank Amsterdam B.V. schriftelijk te informeren over het besluit, door 
middel van bijgaande brief. 
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Tussenstand uitvoering Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds 
Op 9 oktober 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het raamwerk 
voor de uitvoering van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds (motie 
42). Het doel is de economische en maatschappelijke effecten in Noord-
Holland, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus te verzachten. De 1e 
tranche is in uitvoering en GS komen nu met een brief waarin de tussenstand 
van de uitvoering is beschreven. 
 

Besluit 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over 
Tussenstand uitvoering Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds. 
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Vaststellen redengevende omschrijving provinciaal monument complex 
duinwaterleidingbedrijf gelegen in de gemeenten Bloemendaal en Heemstede 
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 complex van het 
duinwaterleidingbedrijf in de gemeenten Bloemendaal en Heemstede is daar 
één van. 
 

Besluit 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van het provinciaal monument complex van het 
duinwaterleidingbedrijf in de gemeenten Bloemendaal en Heemstede vast te 
stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van dit 



 
monument en de gemeenten Bloemendaal en Heemstede het besluit onder 1. 
bekend te maken. 
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Beheerautoriteit Waddenzee 
In 2020 is de beheerautoriteit Waddenzee van start gegaan. Er ligt nu een brief 
met daarin de stand van zaken. Met de komst van de Beheerautoriteit wordt er 
gewerkt aan het bevorderen en versterken van de samenhang van natuur-, vis- 
en waterbeheer, met als doel de natuurkwaliteit van de Waddenzee te 
verbeteren. Opdrachtgevers van de Beheerautoriteit zijn de ministeries van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en de 
provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken beheerautoriteit Waddenzee; 
2. Provinciale Staten hierover met bijgaande brief te informeren. 
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Goedkeuringsbesluit Zeestad 9 maart 2021 
De aandeelhouders in Zeestad Beheer BV dienen akkoord te gaan met het 
Werkplan 2021 van Zeestad waarin de geplande activiteiten voor 2021 zijn 
opgenomen. De besluitvorming vindt schriftelijk plaats. 
 

Besluit 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met het volgende 
voorstel zoals opgenomen in het bijgevoegde goedkeuringsbesluit: 
- De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen het Werkplan 
2021 vast te stellen en uit te voeren; 
2. De portefeuillehouder Ruimtelijke ordening te machtigen het 
goedkeuringsbesluit te ondertekenen. 
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Wob-besluit inzake Subsidieverstrekking motorcrossterrein 
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is in beginsel 
openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde 
informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te 
vinden op www.noord-holland.nl/wob . 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wob gevraagde documenten over de 
subsidieverstrekking aan het motorcrossterrein NC10 openbaar te maken; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob ; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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Beantwoording Statenvragen nr. 7 over de achterstanden in de huisvesting van 
statushouders bij Noord-Hollandse gemeenten 
De heer J.W. Dulfer (GroenLinks) heeft vragen gesteld over de achterstanden in 
de huisvesting van statushouders bij Noord-Hollandse gemeenten 
 

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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Beslissing op bezwaar inzake Gevolgen activiteiten Tata Steel 
Er is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur om 
documenten inzake -kort samengevat- toezicht op de inrichtingen van Tata 
Steel IJmuiden en de gevolgen voor milieu en gezondheid, op 27 augustus 
2020 gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende bezwaar is nu 
gedeeltelijk gegrond verklaard. Zie voor de besluiten www.noord-
holland.nl/Loket/Wob_verzoek en www.noord-
holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken 
 

Besluit 
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. Het bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit gedeeltelijk te herroepen, conform het Hac-advies; 
4. Bezwaarde door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren en het 
besluit met bijbehorende documenten te publiceren; 
5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief; 
6. Proceskostenvergoeding toe te kennen. 
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Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - augustus 2020 t/m januari 2021 
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-
vervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige 
openbaarvervoerverbinding (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De 
regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-
verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het 
project HOV in ’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren, 
de verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve 
te versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een 
voortgangsrapportage ontvangen. 
 

Besluit 
1. De halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ‘t Gooi van augustus 
2020 t/m januari 2021 vast te stellen; 



 
2. Deze halfjaarrapportage door middel van bijgevoegde brief te versturen aan 
de leden van Provinciale Staten. 
 

10 
 

Vaststellen samenwerkingsovereenkomst (Nieuwe) Bennebroekerweg 
Provincie Noord-Holland start samen met Vervoerregio Amsterdam en 
gemeente Haarlemmermeer de verkenning- en planfase voor de (Nieuwe) 
Bennebroekerweg. Deze fase heeft als doel te onderzoeken hoe de weg de 
ontsluiting kan verzorgen van onder andere Hoofddorp Zuid, Nieuw-Vennep 
Noord en in de komende jaren te ontwikkelen woonwijken en 
bedrijventerreinen. Daarvoor ondertekenen zij een 
samenwerkingsovereenkomst. 
 

Besluit 
1. Een samenwerkingsovereenkomst voor de gecombineerde verkenning- en 
planfase voor de (Nieuwe) Bennebroekerweg aan te gaan met gemeente 
Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam; 
2. De portefeuillehouder mobiliteit en bereikbaarheid te machtigen om namens 
Gedeputeerde Staten de overeenkomst te ondertekenen; 
3. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Ontheffing hoogtebeperking Amsterdam Heliport 
Bij de besluitvorming over het luchthavenbesluit Amsterdam Heliport zijn 
hoogtebeperkingen in de omgeving opgelegd. Deze hoogtebeperkingen 
leidden tot ongewenste effecten op de bedrijfsvoering van een naburig bedrijf. 
Deze ontheffing maakt deze ongewenste effecten ongedaan en bestendigt de 
bestaande praktijk. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de Ontheffing hoogtebeperking Amsterdam Heliport; 
2. Het besluit bekend te maken door toezending aan Schot Verticaal Transport 
BV en de ontheffing te publiceren op de provinciale website en in het 
provinciaal blad. 
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Tervisielegging Rijksbesluiten luchtvaart 
Het kabinet werkt aan verschillende projecten op het gebied van luchtvaart. De 
Bestuurlijke Regie Schiphol bereidt gezamenlijke zienswijzen voor. De 
inhoudelijke beoordeling is conform het in 2018 vastgestelde inzetdocument 
van de BRS, bestendigd en geconcretiseerd in september 2020. 
 

Besluit 
PS door middel van bijgevoegde brief te informeren over de tervisielegging van 
twee ontwerpbesluiten over luchtvaart en de insteek van de BRS bij de 
inhoudelijke beoordeling daarvan. 
 

13 Uitvoeringsplan 2021 Schone Lucht Akkoord 



 
 De provincie werkt aan een schonere lucht. Dat kunnen we niet alleen. 

Luchtkwaliteit houdt zich namelijk niet aan grenzen. Daarom ondertekende 
Noord-Holland op 13 januari 2020 samen met het Rijk, gemeenten en 
provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA). De ondertekenaars spraken met 
elkaar af om maatregelen uit te voeren binnen thema’s en sectoren die in het 
SLA benoemd zijn. Hiertoe wordt door iedere deelnemer jaarlijks een 
uitvoeringsplan opgesteld. Het eerste uitvoeringsplan van de provincie Noord-
Holland in het kader van het SLA is het Uitvoeringsplan 2021. 
 

Besluit 
1. Het Uitvoeringsplan 2021 in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) 
vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
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Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 9 maart 
2021 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand 
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over 
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 9 maart 2021 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
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IPO Bestuur 11 maart 2021 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 11 maart 2021 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 11 maart 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Annotatie agenda dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 10 maart 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 10 maart 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. 10 maart 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 14 van de heer Koyuncu (DENK) over 
zoekgebieden voor windturbines 
De heer S. Koyuncu (DENK) heeft het college van Gedeputeerde Staten vragen 
gesteld over de recente analyse van de heer Visser van de Nederlandse 
energie-opgave op land en wat dit betekent voor de ambities in het kader van 
de Regionale Energiestrategieën (RES). 
 

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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Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2021 
De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2021 
(hierna MIT-regeling) is een regeling waarbij ondernemers subsidie kunnen 
aanvragen voor haalbaarheidsstudies en Research&Development 
samenwerkingsprojecten. De MIT-regeling is een samenwerking met het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De MIT-regeling wordt in 2021 
volledig opengesteld binnen het Missiegedreven Topsectoren en 
Innovatiebeleid. In totaal is er €7.1 miljoen beschikbaar voor de MIT-regeling 
2021. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 
2021 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond vast te stellen op €7.164.000,-; 
3. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Jaarverslag Kansen voor West II 2019 
Kansen voor West II (KvW II) is het samenwerkingsverband van de vier 
Randstadprovincies en de vier grote steden. Het programma wordt 
gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 
geeft een impuls aan de regionale economie. De Management Autoriteit KvW II 
stuurt jaarlijks een evaluatie van de vorderingen van het programma. 
 

Besluit 



 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag Kansen voor West II 2019; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren via bijgaande brief. 
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Wonen voor Winkels 
Noord-Hollandse winkelgebieden kampen met toenemende leegstand en staan 
voor de uitdaging toekomstbestendig te worden. Tegelijkertijd is er een forse 
opgave woningen te realiseren. Gedeputeerde Staten gaan met ‘wonen voor 
winkels’ transformatie van structurele winkelleegstand naar woningen in 
centrumgebieden stimuleren. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de rapportage ‘wonen voor winkels’ en vast te stellen 
dat transformatie van winkels op kansrijke locaties een bijdrage kan leveren 
aan de woningbouwopgave in binnensteden en (dorps)centra, het 
voorzieningenniveau en de leefbaarheid; 
2. Op basis van de aanbevelingen in de rapportage: 

• een meerjarige aanpak met regierol van de provincie vast te stellen en 
te starten;< /span> 

• het traject ‘wonen voor winkels’ nader uit te werken met gemeenten; 
• aanjagen van ontwikkelingen om planvorming en uitvoering van 

transformatie winkels naar wonen in gang te zetten; 
• experimenten te starten, kennis te delen en voortgang te monitoren; 

3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Definitief goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Damhert 2020-2026 
Provincie Zuid-Holland heeft ingestemd met het op 20 oktober 2020 
goedgekeurde Faunabeheerplan Damhert 2020-2026, behoudens de door 
Provincie Noord-Holland gemaakte uitzondering van de beheerperiode. De 
goedkeuring van het Faunabeheerplan Damhert 2020-2026 is daarmee 
definitief geworden en wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Het besluit 
tot goedkeuring treedt de dag na publicatie in werking en de Stichting 
Faunabeheereenheid Noord-Holland kan de uitvoering van dit faunabeheerplan 
ter hand nemen. 
 

Besluit 
1. Het Faunabeheerplan Damherten voor het Noord- en Zuid-Hollandse 
duingebied 2020-2026, zoals dit door het bestuur van de Stichting 
Faunabeheereenheid Noord-Holland op 26 juni 2020 is vastgesteld en bij ons 
college ingediend, goed te keuren, met uitzondering van de aangevraagde 
verruiming van het beheer van 1 augustus tot en met 31 maart voor zover dit 
betrekking heeft op het grondgebied van Provincie Noord-Holland. 
2. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
3. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland middels bijgevoegde brief te 
informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 12 van de heer Hollebeek en de heer Zoon 
(Partij voor de Dieren) over Natuurgebied Twiske. 
De heren Hollebeek en Zoon (Partij voor de Dieren) hebben vragen gesteld over 
Natuurgebied Twiske. 
 

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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Regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA) 9 april 2021 
Op 9 april 2021 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de MRA-
Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden 
wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten. 
 

Besluit 
1. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de vergadering van de Regiegroep 
Metropoolregio Amsterdam vast te stellen; 
2. De voordracht met bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande 
brief. 
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Samenwerkingsovereenkomst Poort van Hoorn 
De gemeente Hoorn werkt sinds begin 2018 samen met de partners NS 
Stations, ProRail en provincie Noord-Holland aan knooppuntontwikkeling in en 
om het stationsgebied van Hoorn, de Poort van Hoorn. Op 8 december 2020 
zijn het stedenbouwkundig plan en de bijbehorende financiële businesscase 
unaniem vastgesteld in de gemeenteraad van Hoorn. Deze vormen de basis 
voor de vast te stellen samenwerkingsovereenkomst voor de Poort van Hoorn. 
 

Besluit 
1. Tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Poort van Hoorn met 
gemeente Hoorn, NS Stations en ProRail; 
2. De portefeuillehouder RO te machtigen tot het maken van redactionele 
wijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst en om deze namens GS te 
ondertekenen; 
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met de 
belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g van de Wob, 
geheimhouding op te leggen op de samenwerkingsovereenkomst en in ieder 
geval voort te laten duren tot vijf jaar na het ondertekenen van deze 
overeenkomst; 
4. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
 

 



 
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  23  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  19, 20  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  21, 22  
K. Leers   tel. (06) 3168 8211  4, 5, 6, 7, 24  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  15, 16, 17, 18  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 9, 10, 11, 12, 13, 14  
L. Kruisinga   tel. (06) 2576 2249  2, 3 
D. Moor              tel. (06) 5256 4968  8   
 
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/

