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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 19 april 2022 

 
1 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 30 van Statenleden Kostić en Zoon (Partij voor 
de Dieren) over uitbreiding melkveehouderij tot megastal in Oterleek 
Statenleden I. Kostić en F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) hebben vragen 
gesteld over uitbreiding melkveehouderij tot megastal in Oterleek. 
 
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 kavelruil Noordelijke Vechtstreek 
De Uitvoeringsregeling subsidie Kavelruil Noordelijke Vechtstreek Noord-
Holland 2022 is gemaakt voor deelnemers aan de Kavelruil Noordelijke 
Vechtstreek – fase 1. Het doel van deze kavelruil is om een impuls te geven aan 
de verbetering van de agrarische structuur, de verbetering van de 
bewerkbaarheid van het agrarische land en de verduurzaming van de 
agrarische sector. Als gevolg van de kavelruil moeten deelnemers 
aanpassingen doorvoeren op hun land, voor die aanpassingen kunnen zij 
subsidie aanvragen. Het besluit zorgt ervoor dat de deelnemers aan deze fase 
van de kavelruil subsidie kunnen aanvragen. 
 
Besluit: 
1. Het vaststellingsbesluit: Uitvoeringsregeling subsidie Kavelruil Noordelijke 
Vechtstreek Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 18 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over 
Zanderij Noord in gemeente Castricum 
Het CDA (mevrouw W. Koning-Hoeve) heeft vragen gesteld over het proces van 
de natuurontwikkeling in de Zanderij Noord in de gemeente Castricum. 
 
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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Vaststellen 39 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten 
gelegen in diverse gemeenten in Noord-Holland 
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Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Die zijn daarom geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van 39 provinciale monumenten in diverse 
gemeenten in de Noord-Holland vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van deze 
monumenten en de betrokken gemeenten het besluit onder 1. bekend te 
maken. 
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Annotatie bij agenda Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d. 21 april 2022 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. Gedeputeerde Pels is lid van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van vergadering van het Stichtingsbestuur 
van Zeehaven IJmuiden N.V. op 21 april 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
vergadering van het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 
donderdag 21 april 2022. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 23 van de heer Hollebeek (Partij voor de 
Dieren) en de heer Hoogervorst (SP) over kredieten project afslag A9-Heiloo 
De heer J.P. Hollebeek (Partij voor de Dieren) en dhr. W. Hoogervorst (SP) 
hebben vragen gesteld over Kredieten project Afslag A9-Heiloo. 
 
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 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 35 van de heer Mantel (JA21) over Chroom 6 
Tata Steel 
De heer Mantel (JA21) heeft vragen gesteld over de verwerking door Tata Steel 
van schroot dat vervuild is met Chroom 6. 
 
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. 
 



 

Pagina 3 
 

8 
 

Afdoen moties Energie-armoede 
Provinciale Staten hebben op respectievelijk 5 juli 2021 en 8 november 2021 
de moties M116-2021 ‘Energie-armoede’ (A.T.B. de Vries, PvdA) en M215-
2021 ‘Energiearmoede in kaart brengen’ (A.T.B. de Vries, PvdA) aangenomen. 
Het college informeert PS over de voortgang 
 
Besluit: 
1. PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de moties 
M116-2021 en M215-2021; 
2. PS te verzoeken deze moties als afgedaan te beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 32 van mevrouw De Vries en de heer Muurlink 
(PvdA) over verduurzaming Woningen NH 
Mw. A.T.B. de Vries en dhr. A.J.M. Muurlink (PvdA) hebben vragen gesteld over 
verduurzaming van woningen in Noord-Holland. 
 
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: 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 7   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 1, 4   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 2, 3   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 8, 9   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 6   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 5   
 
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/


 

Pagina 4 
 

 
 


