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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 15 maart 2022 

 
1 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 14 van de heer Koyuncu (DENK) over 
omstreden Chinese bewakingscamera’s 
Naar aanleiding van onderzoek van Follow the Money heeft dhr. Koyuncu 
(DENK) een aantal vragen gesteld over het gebruik van bewakingscamera’s van 
de Chinese merken Hikvision en Dahua. 
 
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 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 21 van de heer Kohler (JA21) en mevrouw Van 
Geffen (Liberaal Noord-Holland) over een onvolwaardig mandaat 
Statenleden G.H.J. Kohler (Ja21) en mw. Drs. G.H. van Geffen (Liberaal Noord-
Holland) hebben vragen gesteld over de rechten van afgesplitste statenleden. 
 
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. 
 

3 
 

Oprichting Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies 
Na een positief besluit door UNESCO over de werelderfgoedstatus van de 
Hollandse Waterlinies in juli 2021 kan door middel van dit mandaatbesluit en 
positieve besluitvorming door andere deelnemende provincies Utrecht, 
Gelderland en Noord-Brabant het Gemeenschappelijk Orgaan werelderfgoed 
Hollandse Waterlinies in werking treden. 
 
Besluit: 
1. Het gewijzigd Besluit mandaat aan Gemeenschappelijk orgaan 
werelderfgoed Hollandse Waterlinies conform bijgaand concept-besluit vast te 
stellen; 
2. Het Besluit mandaat aan Gemeenschappelijk orgaan werelderfgoed 
Hollandse Waterlinies in werking te laten treden op de dag volgend op de dag 
dat de Gemeenschappelijke Regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse 
Waterlinies in de Staatscourant heeft gestaan. 
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4 
 

Bestuursplatform NZKG 24 maart 2022 
Het Bestuursplatform NZKG vergadert op 24 maart 2022. De portefeuillehouder 
Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze vergadering voorzitten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 24 maart 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Bestuursplatform NZKG. 
 

5 
 

Stichtingsbestuur NZKG Jaarrekening 2021 
De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens is voorzitter van 
het stichtingbestuur Masterplan NZKG. Elk eerste kwartaal van het jaar wordt 
de jaarrekening opgeleverd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening van de stichting Masterplan NZKG 
2021; 
2. De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en zeehavens als voorzitter 
van het stichtingsbestuur te machtigen de jaarrekening van de stichting te 
ondertekenen. 
 

6 
 

Terinzagelegging ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
Het ontwerpbesluit wijzigingsverordening reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap van Rijnland wordt door Gedeputeerde Staten vastgesteld 
en vrijgegeven voor terinzagelegging van 22 maart t/m 2 mei. In het 
ontwerpbesluit wordt het reglement van Rijnland zodanig aangepast dat het 
aantal geborgde zetels van 9 terug wordt gebracht naar het wettelijk minimum 
van 7 en de verdeling van de geborgde zetels tussen de categorieën 
belanghebbenden wordt dienovereenkomstig aangepast. Daarnaast wordt in 
Zuid-Holland een gebied in beheer bij het waterschap gebracht, na overdracht 
door het Rijksvastgoedbedrijf aan Rijnland. Ook wordt voorgesorteerd op de 
komst van de Omgevingswet, waarbij de wijzigingen die daaruit voortvloeien 
pas in werking treden met inwerkingtreding van die wet. 
 
Besluit: 
1. Het ontwerpbesluit wijzigingsverordening reglement van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap van Rijnland vast te stellen; 
2. Het ontwerpbesluit vrij te geven voor terinzagelegging en het indienen van 
zienswijzen gedurende zes weken; 
3. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te machtigen om op grond van 
artikel 4 Waterschapswet het ontwerpbesluit aan het dagelijks bestuur van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland te sturen met bijgevoegde brief; 
4. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief. 



 

Pagina 3 
 

7 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 20 van de heer Mülder (D66) en de heer 
Muurlink (PvdA) over leefbaarheid dorpen in de knel en geen woning door 
tweede woning 
Meneer Mülder (D66) en meneer Muurlink (PvdA) hebben vragen gesteld over 
leefbaarheid dorpen in de knel en geen woning door tweede woning. 
 
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. 
 

8 
 

Programma Krommenie, herinrichting Stationsplein en N203 
De provincie investeert in maatregelen die de leefbaarheid in en rond de N203 
bij Krommenie en Assendelft op korte termijn verbeteren. Eén van die 
maatregelen is het herinrichten van het stationsgebied Krommenie/Assendelft. 
De provincie heeft hiervoor het afgelopen jaar samen met de omgeving een 
ontwerp gemaakt. De volgende stap is om dit ontwerp in detail uit te werken. 
Daarna kunnen de aanpassingen aan het stationsgebied uitgevoerd worden. 
Dat gaat naar verwachting vanaf begin 2023 plaatsvinden. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het Voorlopig Ontwerp van het Inrichtingsplan 
Stationsgebied Krommenie - Assendelft; 
2. In te stemmen met het verder uitwerken van het Voorlopig Ontwerp naar een 
Definitief Ontwerp; 
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
 

9 
 

Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets 
Om Noord-Holland bereikbaar én leefbaar te houden investeert de provincie in 
lopen en fietsen. Veilige, comfortabele doorfietsroutes en goede voorzieningen 
voor wie lopend of op de fiets naar het openbaar vervoer gaat, maken het 
aantrekkelijker om de fiets te pakken. Daarom is een Regionaal Toekomstbeeld 
Fiets (RTF) opgesteld. De ambities van de provincie die voortkomen uit het RTF 
zijn verwoord in de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten voor te stellen de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-
2027 vast te stellen door middel van bijgaande voordracht; 
2. Het Regionaal Toekomstbeeld Fiets (RTF) vast te stellen en ter informatie 
door te sturen aan Provinciale Staten. 
 

10 
 

Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied in het oosten van Hoofddorp 
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten per brief gevraagd 
de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonne-
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energie aan de A5 in het oosten van Hoofddorp. Voordat GS besluiten het 
gebied aan te wijzen, worden de plannen voorgelegd aan de commissie 
Ruimte, Wonen en Klimaat. 
 
Besluit: 
1. Tot het voornemen om op verzoek van gemeente Haarlemmermeer het 
stimuleringsgebied zonne-energie in het oosten van Hoofddorp aan te wijzen; 
2. De commissie RWK op 11 april 2022 met bijgaande brief te horen inzake het 
voornemen om het stimuleringsgebied zonne-energie in het oosten van 
Hoofddorp aan te wijzen. 
 

11 
 

IPO Bestuur 17 maart 2022 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 17 maart 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van het IPO Bestuur van 17 maart 2022 en de 
IPO AV van 29 maart 2022 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals 
verwoord in de annotaties. 
 

12 
 

Indiening aanvraag Just Transition Fund bij de Europese Commissie 
De Europese Unie heeft in 2021 het Just Transition Fund (JTF) opgericht om 
regio’s, die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij een 
rechtvaardige transitie naar een duurzame industrie. De middelen uit dit fonds 
worden ingezet in regio’s die voor de grootste opgaven staan als gevolg van de 
klimaattransitie en waar daardoor grote sociaaleconomische gevolgen zijn. 
De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland werken als één JTF regio 
samen met de andere JTF-regio’s en het ministeries EZK en SZW om een 
bedrag van € 623 miljoen voor het JTF-programma 2021-2027 aan Europese 
middelen aan te vragen bij de Europese Commissie. De regio IJmond komt in 
aanmerking voor € 58,5 miljoen uit het JTF. Rijk en regio’s hebben bestuurlijke 
afspraken gemaakt voor de uitvoering van het JTF-programma. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de formele indiening van het Territoriale Plan voor een 
Rechtvaardige Transitie Nederland bij de Europese Commissie door het Rijk 
onder voorbehoud van technische wijzigingen; 
2. In te stemmen met de bestuurlijke afspraken; 
3. PS te informeren over dit besluit met inliggende brief. 
 

13 
 

Verantwoording provinciale cofinanciering Europese EFRO-projecten 2014-
2020 
In de periode 2014-2020 heeft de provincie €14,3 miljoen euro cofinanciering 
beschikt aan 62 innovatieve en duurzame projecten die van het Europese 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling een subsidie hebben ontvangen. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van het overzicht en de verantwoording van de provinciale 
cofinanciering voor Europese EFRO projecten Kansen voor West2 en Interreg 
voor de periode 2014-2020; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren via bijgaande brief. 
 

14 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 22 van de heer Carton (PvdA) over gevolgen 
kabinetsbesluit vestiging datacenters Noord-Holland 
Statenlid Carton van de PvdA heeft vragen gesteld over de mogelijke  
gevolgen van het voorbereidingsbesluit van het rijk om negen maanden  
geen nieuwe datacenters toe te staan. 
 
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 

over de nummers: 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 3, 12, 13, 14   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 6, 7   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 10, 11   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 8, 9   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 4, 5   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 1, 2 
 
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=7d0dba9f-8e59-44ba-bcac-262214a65d03&FoundIDs=&year=2022
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

