Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 11 januari 2022
1

Beantwoording Statenvragen nr. 125 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over
de vernietiging van een vergunning door de Raad van State

Het Statenlid mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) stelt vragen over de

vernietiging van een vergunning door de Raad van State.
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.
2

Energietransitie Hollandse Waterlinies

Samen met de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant heeft Noord-

Holland een Afwegingskader Energie opgesteld voor het werelderfgoed

Hollandse Waterlinies. Dit hebben de provincies gedaan, omdat ze gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor het behoud en de bescherming van dit UNESCO

werelderfgoed. Nu de verbodsbepalingen voor wind en zon in dit gebied in de
partiële herziening van de Omgevingsverordening NH2020 en in de

Omgevingsverordening NH2022 komen te vervallen, kunnen initiatieven voor

wind en zon worden getoetst aan dit afwegingskader. Hiermee wordt duidelijk
waar en onder welke voorwaarden ruimte kan worden geboden. Een initiatief

zal overigens altijd ook moeten voldoen aan andere voorwaarden die in de 1e
partiële herziening OV NH 2020 en de OV 2022 worden gesteld t.a.v. zon en
wind op land zoals bijvoorbeeld aan de artikelen over Bijzonder Provinciaal
Landschap en NNN.
Besluit:

Het Afwegingskader Energietransitie Hollandse Waterlinies vast te stellen.
3

Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord-Holland 2020
ronde 2021

Met dit besluit stellen Gedeputeerde Staten de nota van beantwoording en de

gewijzigde werkingsgebieden van de Omgevingsverordening Noord – Holland

2020 (OV NH2020) vast. 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. De Nota van beantwoording wijziging werkingsgebieden

Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 ronde 2021 vast te stellen;
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2. 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 de Nota van beantwoording wijziging

werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 ronde 2021
en in de dataset met idn NL.IMRO.9927.WBPOVR2021-ON01vast te stellen;

3. De portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen door te
voeren;

4. Dit besluit bekend te maken door plaatsing in het digitale Provinciaal Blad en
op www.ruimtelijkeplannen.nl;

5. PS te informeren met bijgevoegde brief.
4

Eerste 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 is besloten om de Omgevingsverordening NH2020 gedeeltelijk aan te
passen voor het onderdeel ‘Wind op Land’. Die wijziging heeft ter inzage
gelegen en wordt nu aan PS gestuurd om de aanpassing vast te stellen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het addendum op het “Plan MER wind op land 2014”

met de naar aanleiding van de Nota van Beantwoording 1e partiele herziening
wijzigingen;

2. Het eindconcept van de Doorontwikkeling Wind op Land vast te stellen;
3. Het eindconcept van de Nota van Beantwoording 1e partiele herziening
Omgevingsverordening NH2020 vast te stellen;

4. Het eindconcept van de 1e partiele herziening Omgevingsverordening
NH2020 met de in de Nota van Beantwoording 1e partiele herziening

Omgevingsverordening NH2020 opgenomen wijzigingen vast te stellen;

5. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij Provinciale Staten
worden voorgesteld de Doorontwikkeling Wind op Land, de Nota van

Beantwoording en de 1e partiele herziening Omgevingsverordening NH2020
vast te stellen;

6. Het besluit tot wijziging van de Omgevingsregeling NH2020 vast te stellen;
7. De portefeuillehouder Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde
Omgevingsverordening NH2020 te machtigen tot het aanbrengen van
redactionele wijzigingen.
5

Omgevingsverordening Noord-Holland 2022

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het eindconcept van de

Omgevingsverordening Noord – Holland 2022 vastgesteld. Met deze

verordening, de opvolger van de Omgevingsverordening Noord – Holland

2020, worden de huidige provinciale regels in lijn gebracht met de landelijke
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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 zienswijzen zijn meegenomen. De Omgevingsverordening Noord-

Holland 2022 treedt zal tegelijk met de Omgevingswet in werking. Dit is nu
voorzien voor 1 juli 2022.
Besluit:

1. Het eindconcept van de Nota van Beantwoording Omgevingsverordening
NH2022 vast te stellen;

2. Het eindconcept van de Omgevingsverordening NH2022 inclusief bijlagen

met de naar aanleiding van de Nota van beantwoording Omgevingsverordening
Noord – Holland 2022 voorgestelde wijzigingen vast te stellen:

3. Het eindconcept voorbereidingsbesluit en het eindconcept delegatiebesluit

met de naar aanleiding van de Nota van Beantwoording Omgevingsverordening
NH2022 voorgestelde wijzigingen vast te stellen;

4. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij PS wordt

voorgesteld de Nota van Beantwoording en de Omgevingsverordening NH2022
inclusief bijlagen, voorbereidingsbesluit en delegatiebesluit vast te stellen,
alsmede motie M147-2020, Functiewijziging agrarische bouwpercelen als
afgedaan te beschouwen;

5. De portefeuillehouder Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde
Omgevingsverordening NH2022 te machtigen tot het aanbrengen van
redactionele wijzigingen.
6

Beantwoording Statenvragen nr. 128 van de heer Mülder (D66) over Klimaat
adaptief bouwen

De heer H.S. Mülder (D66) heeft vragen gesteld over Klimaat adaptief bouwen.
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

Resultaten van PFAS in Noord-Hollands grondwater

De provincie heeft een pilotonderzoek naar PFAS in het ondiepe grondwater in

de kuststrook van Noord-Holland laten uitvoeren. Ook heeft zij in het

grondwatermeetnet de aanwezigheid van PFAS in het diepere grondwater

onderzocht. Het grondwater dat is onderzocht wordt niet gebruikt voor de

drinkwaterwinning. De resultaten laten zien dat PFAS weliswaar regelmatig in

het grondwater aangetroffen worden, maar dat er geen acute risico’s zijn. Wel
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is het wenselijk vervolgonderzoek uit te voeren. Dit zal de provincie doen in
samenwerking met andere kustprovincies en KWR Water Research.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport “onderzoek naar PFAS in het grondwater in
de kuststrook van Noord-Holland”;

2. Kennis te nemen van het memo “meetronde grondwaterkwaliteit NoordHolland 2021-PFAS”;

3. Akkoord te gaan met het voorstel tot vervolgonderzoek;

4. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgevoegde brief.
8

Vaststelling partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2

In overleg met de grondeigenaren en de gemeente Waterland is de ligging van
het kavelpad naar de Molenkade 2 te Katwoude, zoals dat is bestemd in het
eerder vastgestelde en onherroepelijk geworden provinciaal inpassingsplan

N247 (hierna het PIP), gewijzigd. Met de partiële herziening van het provinciaal
inpassingsplan wordt voorzien in een bestemmingswijziging, zodat de

gewijzigde ligging van het aan te leggen kavelpad Molenkade 2 wordt bestemd
als ‘Verkeer’ en de oude ruimtereservering uit het onherroepelijke PIP N247
weer als ‘Agrarisch’ word bestemd.
Besluit:

1. PS te verzoeken, om door middel van bijgevoegde Statenvoordracht, de

partiële herziening provinciaal inpassingsplan (PIP) N247, kavelpad Molenkade
2 vast te stellen;

2. De vastgestelde partiële herziening gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
9

Uitvoeringsprogramma RES 1.0

Op 11 januari hebben Gedeputeerde Staten het Uitvoeringsprogramma

Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

vastgesteld en hebben deze ter kennisgeving gestuurd aan Provinciale Staten.
Met het besluit over het Uitvoeringsprogramma en de afspraken die hier uit
volgen wordt invulling gegeven aan een aantal RES-gerelateerde moties.
Provinciale Staten wordt voorgesteld om deze moties als afgedaan te
beschouwen.

Besluit:

1. Het RES Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Noord en Noord-Holland

Zuid vast te stellen;

2. Bijgaande brief aan te bieden aan PS, waarbij het Uitvoeringsprogramma

wordt toegelicht en wordt verzocht om RES-gerelateerde moties als afgedaan

te beschouwen.
10

Kennis- en innovatienetwerken: Amsterdam Smart City
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Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform
voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende relevante opgaven:

energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de
relevantie van deze gebieden voor de provinciale opgaven, en de rol van de

provincie in dergelijke kennis- en innovatie platformen, heeft het college van

GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City
voor de duur van één jaar te verlengen.
Besluit:

1. De bij GS-besluit van 16 oktober 2018 aangegane

samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één
jaar te verlengen;

2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief.
11

Inschrijving registergoederen Dijk en Waard

Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd

tot Dijk en Waard. Voor de overgang schrijven Gedeputeerde Staten de
registergoederen in bij het Kadaster.
Besluit:

1. Op grond van artikel 44, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling de
overgang per 1 januari 2022 van registergoederen van de voormalige

gemeenten Heerhugowaard en Langedijk naar de nieuwe gemeente Dijk en
Waard in het Kadaster in te schrijven;

2. Het Kadaster hiertoe met bijhorende brief te verzoeken;

3. De gemeente Dijk en Waard te informeren over dit besluit.
12

Inschrijving registergoederen Purmerend Beemster

Per 1 januari 2022 zijn de gemeenten Beemster en Purmerend gefuseerd. Voor

de overgang schrijven Gedeputeerde Staten de registergoederen van de
voormalige gemeente Beemster in bij het Kadaster.
Besluit:

1. Op grond van artikel 44, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling de
overgang per 1 januari 2022 van registergoederen van de voormalige

gemeente Beemster naar de gemeente Purmerend in het Kadaster in te

schrijven;

2. Het Kadaster hiertoe met bijhorende brief te verzoeken;
3. De gemeente Purmerend te informeren over dit besluit.
13

Beantwoording Statenvragen nr. 124 van de heer Dessing en mevrouw

Vastenhouw (Forum voor Democratie) naar aanleiding van de commissie NLG
van 15 oktober over boerenopvolging

De heer J. Dessing en mevrouw J. Vastenhouw (Forum voor Democratie) hebben
vervolgvragen gesteld over boerenopvolging.
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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.

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
R. Botman

tel. (06) 5581 7925

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

K. Leers

H. Wijker

tel. (06) 3168 8211

tel. (06) 5316 8683

over de nummers:
7

2, 11, 12, 13

1

3, 4, 5, 6
9, 10

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.
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