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

Beantwoording Statenvragen nr. 9 van de heer Hoogervorst (SP) over gevolgen
stilleggen reactor Petten

De heer W. Hoogervorst (SP) heeft op 4 februari 2022 schriftelijke vragen
gesteld over de gevolgen van het stilleggen reactor Petten.
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

Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen

Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming

een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan te bestaan. Voor het

Natura 2000 gebied Oostelijke Vechtplassen is daarom het beheerplan 2022–
2028 opgesteld. Omdat het Natura 2000 gebied gedeeltelijk in de provincie
Utrecht ligt, is overeenstemming over de vaststelling van het Natura 2000

beheerplan met Gedeputeerde Staten van Utrecht als mede bevoegd gezag

nodig. Na instemming van Utrecht wordt het ontwerp Natura 2000 beheerplan

ter inzage gelegd en kan een ieder zienswijzen over het Natura 2000
beheerplan indienen.
Besluit:

1. Het ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028
vast te stellen;

2. Gedeputeerde Staten van Utrecht als mede bevoegd gezag te verzoeken in te
stemmen met de vaststelling en procedure voor ter inzagelegging van het
ontwerp Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen;

3. Het ontwerp Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028
ter inzage te leggen;

4. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit.
3

Beantwoording Statenvragen nr. 6 van mevrouw Jellema (PvdA) over
Evaluatierapport In - Extern Salderen

Het Statenlid mevrouw A.A.J. Jellema (PvdA) stelt vragen over Evaluatierapport
In - Extern Salderen.
Besluit:

Het college stelt de antwoorden vast.

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
4

Beantwoording Statenvragen nr. 7 van de heer Van Gilse (VVD) en de heer Klein
(ChristenUnie) over het bouwplan voor een woontoren aan de Driftweg te
Naarden.

Dhr. J.P.H.M. van Gilse (VVD) en dhr. dr. M.C.A. Klein (ChristenUnie) hebben
vragen gesteld over het bouwplan voor een woontoren aan de Driftweg te
Naarden.
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.
5

Omgevingsverordening Noord-Holland wijziging werkingsgebieden ronde 1
2022

Gedeputeerde Staten stellen in ontwerp de wijziging van werkingsgebieden

vast die zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020.

Deze wijzigingen worden ter inzage gelegd waarna Gedeputeerde Staten een
definitief besluit nemen over de wijzigingen.
Besluit:

1. 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 bijgevoegde bijlage “Ontwerp

wijzigingen werkingsgebieden OV NH2020 ronde 1 2022” als ontwerp vast te
stellen;

2. Het “Ontwerp wijzigingen werkingsgebieden OV NH2020 ronde 1 2022”

(tabel en de bijbehorende viewer) van 7 maart t/m 17 april 2022 ter inzage te
leggen;

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

4. PS te informeren met bijgevoegde brief.
6

Omgevingsverordening Noord-Holland behandeling PS 7 maart 2022 verzoek
kleine aanpassingen

Provinciale Staten worden verzocht om bij het vaststellen van de

Omgevingsverordening Noord – Holland 2022 en de Nota van beantwoording
behorende bij de 1e partiële herziening Omgevingsverordening Noord –
Holland 2020 een drietal wijzigingen door te voeren.
Besluit:

1. PS te verzoeken twee wijzigingen in het eindconcept Omgevingsverordening
Noord – Holland 2022 en een redactionele wijziging in de Nota van
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beantwoording behorende bij het eindconcept 1e partiële herziening

Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 door te voeren conform voorstel
opgenomen in bijgevoegde brief aan PS;

2. De bijgevoegde brief aan PS te verzenden.
7

Reactie op Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026

Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 is een uitwerking van de
Agenda voor het Waddengebied 2050 voor de komende vijf jaar.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het concept-Uitvoeringsprogramma Waddengebied
2021-2026;

2. In te stemmen met een gezamenlijke reactie op het concept-

Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 aan de minister van
Infrastructuur en Waterstaat;

3. De gedeputeerde met de portefeuille Wadden van de provincie Fryslân te

machtigen deze reactie te ondertekenen mede namens Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland;

4. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief.
8

Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie Waterrecreatie uitbreiden vaarnetwerk
voor de kleinere pleziervaart Noord-Holland 2021

De uitvoeringsregeling beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van
knelpunten in het netwerk voor de kleinere pleziervaart. Meer bruggen en

duikers kunnen hierdoor doorvaarbaar gemaakt worden. Hiermee wordt een
bijdrage geleverd aan het versterken van de positie van de Provincie Noord-

Holland als belangrijke watersportprovincie. De Uitvoeringsregeling is gestart
in 2021 en vanwege het succes wordt deze verlengd in 2022 met een aantal
(technische) wijzigingen.
Besluit:

1. De ‘Uitvoeringsregeling waterrecreatie: uitbreiden van het vaarnetwerk voor
de kleinere pleziervaart’ te wijzigen;

2. Het bovenstaande besluit te publiceren in het provinciaal blad;
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief.
9

Ontheffing voor externe waarnemend dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en
Vecht

In verband met het vertrek van de dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi

en Vecht heeft het algemeen bestuur de wens om een kandidaat van buiten het
algemeen bestuur als waarnemend voorzitter van het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht te benoemen. Daarom heeft het algemeen bestuur verzocht om

ontheffing te verlenen op grond van de Waterschapswet voor de benoeming

van een kandidaat van buiten het algemeen bestuur als waarnemend voorzitter
van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Gedeputeerde Staten van Noord-
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Holland hebben deze ontheffing verleend op grond van de Waterschapswet en
het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017.
Besluit:

1. Ontheffing te verlenen op grond van artikel 41, derde lid Waterschapswet,
jo. artikel 11, lid 1 van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en

Vecht 2017, voor de benoeming van een kandidaat van buiten het algemeen
bestuur als lid van het dagelijks bestuur/waarnemend voorzitter van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht;

2. Het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gedeputeerde
Staten van Utrecht en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland per brief te
informeren.
10

Vaststellen Uitvoeringsregeling subsidie Gezonde Leefomgeving Industrie
Noord-Holland 2022

Met deze subsidie wil de provincie bedrijven stimuleren om maatregelen te

nemen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid
vermindert. De subsidie is er voor industriële bedrijven en havenbedrijven in

Noord-Holland. De subsidieregeling zal op 1 april 2022 worden opengesteld,

aanvragen kunnen vanaf dat moment worden ingediend via de website van de
provincie.
Besluit:

1. De Uitvoeringsregeling Gezonde Leefomgeving Industrie Noord-Holland

2022 vast te stellen;

2. Provinciale Staten hierover per brief te informeren.
11

Letter of Support Hyperconnected Europe

De provincie Noord-Holland ondersteunt sinds 2019 de ontwikkeling van de

hyperlooptechnologie. Met de hyperloop kunnen goederen en mensen tot 700

of 1000 kilometer per uur vervoerd worden. Door deze technologie kunnen we
steden en bedrijventerreinen in Europa met elkaar te verbinden op een

klimaatvriendelijke manier. De provincie Noord-Holland onderzoekt door het

tekenen van de Letter of Support hoe dit Europese netwerk eruit kan komen te

zien en hoe het bij kan dragen aan het bereikbaar en concurrerend houden van
Noord-Holland.
Besluit:

1. De Letter of Support voor Hyperconnected Europe aan te gaan;

2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de Letter of Support voor
Hyperconnected Europe namens GS te ondertekenen;

3. De Letter of Support voor Hyperconnected Europe in te sturen naar het

Hyperloop Development Program.
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12

Uitstel aanbesteding van het project Aanleg rotonde Zeestraat – Warande te
Beverwijk en het project Fietspad Parkweg-Amsterdamseweg te Velsen

De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor de projecten ‘Aanleg
rotonde Zeestraat – Warande te Beverwijk' en ‘Fietspad Parkweg-

Amsterdamseweg te Velsen’. Op grond van de uitvoeringsregeling regionaal

fietsnetwerk Noord-Holland 2020 is een verplichting dat het project waarvoor
subsidie wordt verleend, binnen één jaar na de subsidieverlening moet zijn
aanbesteed. Aan deze verplichting is in beide projecten niet voldaan. De

projecten zijn inmiddels in de eindfase en wenselijk is dat de beide projecten
worden afgerond omdat deze projecten bijdragen aan de realisatie van de
(door)fietsroute in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en aan de

verkeersveiligheid ter plaatse. Om deze reden besluit het College om af te zien
van de verplichting om binnen een jaar na subsidieverlening aan te besteden.
Besluit:

1. Af te zien van het opleggen van de verplichting om binnen een jaar na

subsidieverlening aan te besteden ten behoeve van het project ‘Aanleg rotonde
Zeestraat – Warande te Beverwijk’ alsmede het project ‘Fietspad Parkweg-

Amsterdamseweg te Velsen’;

2. De unitmanager Subsidies uitvoering te machtigen om de
subsidieverleningen te wijzigen.
13

Voortgang Vervangen Bruggen Krommenie

De bruggen Krommenie bestaan uit twee bruggen die Wormerveer met

Krommenie verbinden. Om beide bruggen toegankelijk en veilig te houden,

voor zowel het weg- als het vaarverkeer, is een grootschalige renovatie van de

bruggen noodzakelijk. De wijze waarop de bruggen kunnen worden ingepast is
nu mede in overleg met de gemeente Zaanstad uitgewerkt. De noodzakelijke
voorbereidingen en de verkeersfasering tijdens de uitvoering worden het

komende jaar opgepakt. De verwachting is dat de bestaande bruggen uiterlijk
medio 2026 vervangen zijn
Besluit:

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de doorstart bruggen
Krommenie;

2. Provinciale Staten te informeren door verzending van bijgevoegde brief.
14

Advies op aanvraag opsporingsvergunning geothermie Edam-Volendam
N.V. HVC en SVP Productie B.V. hebben een opsporingsvergunning voor

aardwarmte aangevraagd voor de locatie Edam-Volendam. Dit valt onder de

Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is

gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland

valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
en is tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Edam-Volendam en
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Waterland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en
drinkwaterbedrijf PWN.
Besluit:

1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie
Edam-Volendam vast te stellen;

2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren
over het advies;

3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief.
15

Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond 2 maart
2022

De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de Provincie Noord-Holland,
diverse taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (VTH) voor bodemzaken en een klein aantal provinciale

inrichtingen. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze

Omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de
vergadering van het Algemeen Bestuur op 2 maart 2022.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond 2 maart 2022;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
16

Evaluatie eenmalige subsidie 2021

Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2021 is één

eenmalige subsidie uit het subsidieregister van 2018 geëvalueerd. Het gaat om
de subsidie voor de vernieuwing van het Solar Lab in Petten.
Besluit:

1. Kennis te nemen van het rapport Evaluatie eenmalige subsidie 2021;
2. PS middels bijgevoegde brief te informeren.
17

Warmtetransitie: de Noord-Hollandse aanpak 2022-2023

De nota Warmtetransitie: de Noord-Hollandse aanpak 2022-2023 geeft een

overzicht van de activiteiten die de provincie Noord-Holland ontplooit op het

gebied van de warmtetransitie. Belangrijk uitgangspunt is dat de provincie de
gemeentes en de glastuinbouwsector ondersteunt.
Besluit:

1. De nota Warmtetransitie: de Noord-Hollandse aanpak 2022-2023 vast te

stellen;

2. Bijgaande brief naar PS te sturen.
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18

Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2
maart 2022

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 bestuur op 2 maart 2022.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 2 maart 2022;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

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

over de nummers:
10, 14, 15

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

1

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

5, 6, 7, 8

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

11, 12, 13

M. van den Heuvel
I. de Roo

D. Sijmonsbergen

tel. (06) 1860 9412

tel. (06) 2223 4882

tel. (06) 1161 6974

2, 3, 4

16, 17, 18

9

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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