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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 5 april 2022 
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Uitkomsten beoordeling Vermijdings- en reductieprogramma Tata Steel 2020-
2025 
Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een 
beoordeling uitgevoerd van het Vermijdings- en reductieprogramma (VRP) Tata 
Steel voor de periode 2020-2025.De OD NZKG ziet het VRP van Tata Steel als 
een eerste stap in het verder terugdringen van de uitstoot van schadelijke 
stoffen, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) genoemd. Met een maatwerkbesluit 
legt de OD NZKG de maatregelen uit het VRP 2020-2025 nu ook vast en 
verwacht van Tata Steel waar mogelijk een maximaal rendement op het 
terugdringen van deze schadelijke stoffen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de beoordeling Vermijdings- en Reductieprogramma 
Tata Steel 2020-2025; 
2. Bijgaande brief ter informatie aan PS te versturen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 10 van de Statenleden Hollebeek en Kostić 
(Partij voor de Dieren) over vervuiling door Schiphol 
De heer J.P. Hollebeek en Statenlid I. Kostić MSc (Partij voor de Dieren) hebben 
vragen gesteld over vervuiling door Schiphol. 
 
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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Landelijk traject windturbinenormen en uitvoering motie Erkens en Leijten 
Gedeputeerde Staten hebben sturen een brief aan Provinciale Staten over het 
landelijk traject om te komen tot 
windturbinenormen. En het tijdpad voor de uitvoering van de motie van de 
Tweede Kamerleden Leijten en Erkens. 
 
Besluit: 
PS met bijgaande brief te informeren over het landelijk traject 
windturbinenormen en het tijdpad van de uitvoering van de motie van Tweede 
Kamerleden Leijten en Erkens. 
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Concept jaarstukken 2021 
In de jaarstukken leggen GS verantwoording af over het gevoerde beleid en de 
provinciale uitgaven en inkomsten in 2021. Deze eerste behandeling stelt GS in 
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de gelegenheid om kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021. Na de 
accountantscontrole volgt besluitvorming over de definitieve versie van de 
jaarstukken 2021. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021. 
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Wijziging bestuursakkoord decentralisatie Waddenfonds 
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de 
hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de wijziging van het Bestuursakkoord Decentralisatie 
Waddenfonds; 
2. De portefeuillehouder Waddenfonds te machtigen deze wijziging te 
ondertekenen namens GS Noord-Holland; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Eindrapportage MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area 
De Eindrapportage omvat de producten van het MIRT-onderzoek Amsterdam 
Bay Area dat in 2020 en 2021 is uitgevoerd door de Rijksoverheid, provincies 
Flevoland en Noord-Holland, Vervoerregio, regio Gooi en Vechtstreek en de 
gemeenten Amsterdam en Almere. Het is gericht op ruimtelijke-economische 
ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en ecologie, werelderfgoed, 
duurzaamheid, landschap, ruimte en haalbaarheid. Doel van het onderzoek is 
om gezamenlijk met alle relevante stakeholders de opgaven en mogelijke 
oplossingsrichtingen in het gebied in kaart te brengen en op hoofdlijnen op 
haalbaarheid te beoordelen. Het MIRT-onderzoek is in februari 2022 
vastgesteld in de Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area; 
2. PS te informeren middels bijgevoegde brief. 
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Goedkeuringsbesluit projectplan Waterwet Bedijkte Waal 
Gedeputeerde Staten hebben het projectplan Waterwet van HHNK voor het 
versterken van de Bedijkte Waal, project Markermeerdijken (module 4) 
goedgekeurd. Het projectplan en de benodigde omgevingsvergunning worden 
vanaf medio april gedurende 6 weken ter inzage gelegd voor beroep bij de 
Raad van State. 
 
Besluit: 
1. Het door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier op 16 februari 2022 vastgestelde projectplan Bedijkte Waal, 
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project Markermeerdijken conform artikel 5.7, lid 1, van de Waterwet goed te 
keuren; 
2. Te concluderen dat de aanvullende milieueffectrapportage (MER) de 
essentiële informatie bevat om het milieubelang volwaardig te kunnen 
meewegen bij de goedkeuring van het projectplan; 
3. Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
samen met het projectplan Versterking Bedijkte Waal inclusief de 
onderliggende rapporten waaronder het aanvullend MER, en de 
omgevingsvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.12 van de 
Waterwet gelijktijdig bekend te laten maken en gedurende de beroepstermijn 
van zes weken ter inzage te laten leggen; 
4. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier en burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-
Volendam van bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te stellen met 
bijgaande brieven; 
5. PS te informeren over het besluit met bijgaande brief. 
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Overleg minister VRO over grootschalige bedrijfsvestigingen (verdozing) op 8 
april 2022 
Op 8 april 2022 is er een overleg tussen minister De Jonge van VRO, minister 
Adriaansens van EZK, en minister Harbers van I&W met gedeputeerden van alle 
provincies in Nederland over een gezamenlijke aanpak om de vestiging van 
grootschalige bedrijven in Nederland te coördineren, vooral om aantasting van 
ruimtelijke kwaliteiten te voorkomen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de geannoteerde agenda voor het bestuurlijk overleg 
met de Ministers van VRO, EZK en I&W van 8 april aanstaande; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie; 
3. Voor dit overleg de portefeuillehouders van Ruimtelijke Ordening en 
Economie namens het college af te vaardigen. 
 

 
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 2 
R. Fillet                      tel. (06) 1830 6074 1   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 5, 6, 7, 8   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 3   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 4   
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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/

