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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 31 mei 2022 

 
1 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 45 van de heer Hoogervorst (SP) over 
mogelijke aanpassingen aan en van het tracé N240 bij Medemblik 
Beantwoording Statenvragen nr.45 van de heer W. Hoogervorst (SP) over 
mogelijke aanpassingen aan en van het tracé N240 bij Medemblik, ingekomen 
op 25 april 2022. 
 
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 
 

Resultaten SPES-onderzoek Noord-Holland Noord 
Stadslogistiek is een groeiende sector en een belangrijke pijler van de 
regionale economie. Om de groei in goede banen te leiden en de 
verduurzaming van het goederenvervoer te versnellen in Noord-Holland Noord 
is onderzocht wat de omvang van de stadslogistiek is en welke mogelijkheden 
gemeenten hebben om deze te verduurzamen. Dit onderzoek is uitgevoerd in 
opdracht van de provincie Noord-Holland. De resultaten van dit onderzoek zijn 
nu bekend en worden openbaar gemaakt. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het SPES-onderzoek naar de stadslogistiek in Noord-
Holland Noord; 
2. PS te informeren via een brief en het uitgevoerde onderzoek. 
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Verlengingsopgave Koopvaardersschutsluis 
De provincie ziet geen noodzaak om de Koopvaardersschutsluis nu te 
verlengen. Eerder was al duidelijk dat de omvaarroute via de 
Boerenverdrietsluis niet nodig was voor de renovatie van de 
Koopvaardersschutsluis. De provincie blijft, los van de werkzaamheden aan de 
Koopvaardersschutsluis, wel samenwerken met de gemeente Den Helder en 
andere stakeholders aan een aantrekkelijke route voor recreatieschepen via de 
Boerenverdrietsluis. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in het project 
Koopvaarderschutsluis; 
2. De verlengingsopgave voor de Koopvaarderschutsluis nu niet uit te voeren 
en op een later moment opnieuw te beslissen over nut en noodzaak; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Uitvoeringsplan 2022 en resultaten landelijke voortgangsmeting 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 samen met het Rijk en inmiddels 100 andere 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. De provincie Noord-Holland heeft het 
Uitvoeringsplan voor 2022 opgesteld. Daarnaast heeft het RIVM een eerste 
voortgangsmeting van het SLA uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat we met 
het SLA op koers liggen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
 
Besluit: 
1. Het Uitvoeringsplan 2022 in het kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA) 
vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief Uitvoeringsplan SLA 2022 te 
informeren over dit besluit; 
3. Kennis te nemen van de resultaten van de landelijke voortgangsmeting die 
door het RIVM is uitgevoerd in het kader van het SLA; 
4. Provinciale Staten met bijgaande brief Voortgangsmeting SLA te informeren 
over de resultaten van de voortgangsmeting. 
 

5 
 

Cumulatie luchtvaartgeluid 
De BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) maakt zich grote zorgen over de 
voortgang van het dossier cumulatie luchtvaartgeluid. Daarom is door de BRS 
besloten de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de 
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in te lichten via een 
brief. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de BRS-brief Cumulatie luchtvaartgeluid aan de 
minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening; 
2. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
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Convenant Werklocaties Westfriesland 
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties 
Westfriesland te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale 
afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van 
bedrijventerreinen. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan 
de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de 
mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar 
steunbetuiging uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio. 
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Besluit: 
1. Het regionaal convenant Werklocaties Westfriesland 2022 aan te gaan met 
de regiogemeenten van Westfriesland; 
2. Het regionaal convenant Werklocaties Westfriesland 2022 aan te merken als 
planningsopgave voor deze regio, zoals vermeld in artikel 6.3 van de 
Omgevingsverordening NH2020; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen het Convenant Werklocaties 
Westfriesland 2022 te ondertekenen; 
4. De mede ondertekening te beschouwen als steunbetuiging voor de regionale 
afspraken over bedrijventerreinen; 
5. PS met bijgevoegde brief te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 36 van de heer Klein (CU) over Tata Steel en 
Schiphol grootste uitstoters van stikstofoxiden 
Het Statenlid de heer M.C.A. Klein (ChristenUnie) stelt vragen over Tata Steel en 
Schiphol grootste uitstoters van stikstofoxiden’ 
 
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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Beantwoording Statenvragen nr. 48 van Statenlid Kostić (PvdD) over 
pachtgronden voor bollenteelt 
Statenlid I. Kostić (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over 
pachtgronden voor bollenteelt. 
 
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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Literatuuronderzoek naar aanrijdingen met damherten 
Op 20 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten het ‘Faunabeheerplan 
Damherten Duingebieden Noord- en Zuid-Holland 2020-2026’ goedgekeurd. 
De belangrijkste reden voor het beheer van damherten is het beschermen van 
kwetsbare en unieke natuur in dit gebied. Een andere reden om de populatie 
damherten te verkleinen is om aanrijdingen te voorkomen. Wageningen 
Universiteit heeft onderzocht welke factoren in algemene zin een rol spelen bij 
aanrijdingen met herten, welke maatregelen bewezen effectief zijn om 
aanrijdingen te voorkomen en of deze in theorie toepasbaar zijn op en om de 
Zeeweg. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van het literatuuronderzoek naar aanrijdingen met 
damherten; 
2. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
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Onderzoek bedrijven zonder natuurvergunning of PAS-melding in Noord-
Holland 
Provincie Noord-Holland is nagegaan of bedrijven waarvoor de provincie het 
bevoegd gezag is volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht én de 
Wet natuurbescherming, ten onrechte zonder natuurvergunning opereren. De 
bevindingen uit dit onderzoek tonen dat er geen sprake is van ten onrechte 
afwezig zijn van natuurvergunningen bij de onderzochte bedrijven. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het Arcadis onderzoek Resultaten 
onderzoek stikstofdepositie bedrijven in provincie Noord-Holland; en 
2. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Agenda vergadering Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies d.d. 2 
juni 2022 
Het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies is siteholder voor het 
UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dit houdt in dat het 
Gemeenschappelijk Orgaan verantwoordelijk is voor het behoud en de 
bescherming van de unieke universele waarde van het wereldgoed en het 
uitdragen ervan. De Gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuille 
Erfgoed  is voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse 
Waterlinies. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het orgaan op 2 juni 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies d.d. 2 juni 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

12 
 

Indicatief woningbouw bod aan het Rijk 
Als onderdeel van het proces om in oktober 2022 tot afspraken te komen over 
de nationale woningbouwopgave en het aandeel van Noord-Holland daarin, 
heeft de provincie op verzoek van de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening een indicatief bod opgesteld. Dit indicatief bod is onder 
voorbehoud van diverse randvoorwaarden en een ‘realiteits-toets’ die in de 
periode tot oktober door Rijk, gemeenten, woningcorporaties en bouwende 
partijen wordt uitgevoerd. 
 
Besluit: 
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1. Het indicatieve bod van de provincie Noord-Holland vast te stellen en via 
bijgevoegde brief aan de Minister van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening 
toe te sturen; 
2. Provinciale Staten hierover via bijgevoegde brief te informeren. 
 

 
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. Botman  tel. (06) 5581 7925 4, 5 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 6, 11   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 7, 8, 9, 10   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 12   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 1, 2, 3   
 
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/

