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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 7 juni 2022 
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Afstandsverklaring Solaroad 
Er vindt een interne fusie plaats bij Strukton, een van de aandeelhouders van 
Solaroad B.V. De provincie Noord-Holland doet afstand van haar recht tot 
overname van de door Strukton Civiel Regio West B.V. gehouden aandelen in 
het kapitaal van Solaroad B,V. De provincie heeft dit recht volgens de statuten 
van Solaroad B.V. op het moment dat er een “change of control” plaatsvindt bij 
een van de aandeelhouders. 
 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Solaroad B.V. op verzoek van Strukton 
Civiel Regio West B.V. afstand te doen van het recht tot overname van haar 
aandelen in het kapitaal van Solaroad B.V. en voor zover nodig goedkeuring te 
verlenen voor de verhanging van alle aandelen in het kapitaal van Strukton 
Civiel Regio West B.V. naar Strukton Civiel Regio Zuid B.V. en de daarop 
volgende juridische fusie tussen Strukton Civiel Regio Zuid B.V. en Strukton 
Civiel West B.V.; 
2. In verband met het onder 1 genoemde besluit bijgevoegde brief te 
ondertekenen en te zenden aan Strukton Civiel Regio West B.V. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 42 van mevrouw De Groot (SP) over de 
biomassacentrale van BioForte aan de Pascalstraat in Zaandam 
Mevrouw J.M.E. de Groot (SP) heeft Statenvragen gesteld over de 
biomassacentrale van BioForte aan de Pascalstraat in Zaandam. 
 
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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Vergadering IPO Bestuur 9 juni 2022 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 9 juni 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 9 juni 2022 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Ondertekenen Tuinbouw Pact tijdens Politieke conferentie ERIAFF 
ERIAFF is het Europees netwerk voor innovatie in de landbouw en voedsel waar 
Noord-Holland al enkele jaren lid van is. Gedeputeerde Zaal geeft tijdens de 
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jaarlijkse conferentie in Thessaloniki een aantal presentaties over de 
Nederlandse tuinbouw, de eiwittransitie en ondertekent het tuinbouw PACT 
namens GS. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voornemen van gedeputeerde I. Zaal om deel te 
nemen aan de jaarlijkse conferentie van het Europees ERIAFF netwerk op 14 en 
15 juni in Thessaloniki, Griekenland; 
2. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen en na afloop een 
verslag ter informatie aan PS te zenden; 
3. Het tuinbouw Pact ‘The role of the horticulture sector in a sustainable EU 
food system’ aan te gaan met Europese partnerregio's; 
4. De portefeuillehouder Europa te machtigen om tijdens de conferentie het 
tuinbouw Pact namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen. 
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Studie Eiwittransitie Noord-Holland 
In opdracht van de Provincie Noord-Holland, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord, Amsterdam Trade en Innovatie, gemeente Zaanstad en The 
Protein Cluster is er een studie uitgebracht over de Eiwittransitie in Noord-
Holland. Het doel van deze studie is om in kaart te brengen welke Noord-
Hollandse organisaties zich bezighouden met de eiwittransitie, wat de grootste 
uitdagingen zijn voor deze bedrijven en wat mogelijke kansen zijn voor de 
eiwittransitie in Noord-Holland. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Studie Eiwittransitie in Noord-Holland; 
2. De studie en de vervolgaanpak met bijgevoegde brief naar PS te sturen. 
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Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2021 
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het 
Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag 2021 en de resultaten van 
de beoordelingen van alle gemeenten over 2021 worden op www.noord-
holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te 
maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 van het team Interbestuurlijk 
Toezicht over de uitvoering van het toezicht op gemeenten, waterschappen en 
Wgr-regelingen; 
2. Kennis te nemen van de publicatie van de beoordelingen van de gemeenten 
over 2021 op de vier risicodomeinen Financiën, Omgevingsrecht, 
Informatiebeheer en Huisvesting verblijfsgerechtigde asielzoekers via de 
webpagina www.noord-holland.nl/ibt; 
3. Provinciale Staten te informeren over het jaarverslag interbestuurlijk toezicht 
2021. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 52 van mevrouw De Groot (SP) over het 
toestaan van het festival Welcome to the Future in Natura 2000-gebied Het 
Twiske 
Mevrouw De Groot (SP) heeft Statenvragen gesteld over het toestaan van het 
festival Welcome to the Future in Het Twiske. 
 
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. 53 van Statenlid Zoon (PvdD) en mevrouw De 
Groot (SP) over opnieuw toestaan grootschalig en meerjarig festival in 
kwetsbaar Natura 2000-gebied Het Twiske 
Statenlid Zoon (Partij voor de Dieren) en mevrouw De Groot (SP) hebben 
Statenvragen gesteld over de vergunning Wet natuurbescherming voor het 
Lentekabinet in Het Twiske. 
 
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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Verzoek over-programmeren Programma Natuur 
Het Rijk heeft via het ‘Programma Natuur’ € 42,1 miljoen aan de provincie 
beschikbaar gesteld om (dertig) grootschalige natuurherstelmaatregelen uit te 
voeren. We voorzien een onderbesteding op deze maatregelen, daarom willen 
we overgaan tot een overprogrammering van maximaal 10% op de projecten 
waarvan de provincie trekker is. Dat komt neer op een maximale overbesteding 
van € 2 miljoen. 
 
Besluit: 
1. Tot maximaal € 2.000.000,- over te programmeren voor de provinciale 
projecten van de Regeling Specifieke Uitkering Programma Natuur; 
2. PS middels een brief te informeren over dit besluit. 
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Benoeming leden Hoor- en adviescommissie 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben een onafhankelijke hoor- en 
adviescommissie (hac) ingesteld die advies uitbrengt aan GS over 
bezwaarschriften gericht tegen hun beschikkingen. De leden van deze 
commissie worden door GS benoemd voor een periode van vier jaar. Ze kunnen 
eenmaal worden herbenoemd. Vanwege het verstrijken van de maximale 
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benoemingstermijn van drie leden zijn drie nieuwe leden geworven. Zij zullen 
op 16 juni 2022 tijdens de jaarvergadering de eed/belofte afleggen voor de 
commissaris van de Koning. 
 
Besluit: 
Mevrouw mr. H.A. Samuels Brusse-van der Linden, mevrouw mr. L. Knoppers 
en de heer mr. R.A.J. de Jong te benoemen tot lid van de Hoor- en 
adviescommissie (HAC) met ingang van 1 oktober 2022 voor een periode van 4 
jaar. 
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Tussenresultaten vervolgstudie mogelijke onderdoorgang N247, Broek in 
Waterland 
De provincie Noord-Holland werkt aan een studie naar de eventuele aanleg van 
een onderdoorgang in de N247. Deze weg doorkruist nu Broek in Waterland en 
de grote woningbouwopgave in de regio vraagt om een robuuste oplossing 
voor dit grootste knelpunt op de N247. In een vervolgstudie moet onder 
andere duidelijk worden hoeveel ruimte een onderdoorgang in gaat nemen, 
wat de gevolgen voor het verkeer zijn en wat de kosten voor aanleg en 
onderhoud zullen zijn. Het uitwerken van aangedragen bewonersvarianten 
kostte meer tijd waardoor de studie langer duurt dan gepland. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de tussenresultaten van de vervolgstudie naar een 
mogelijke onderdoorgang in Broek in Waterland; 
2. Het advies van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland te volgen en de 
vervolgstudie binnen de huidige scope af te ronden; 
3. Kennis te nemen van het onder druk komen te staan van de haalbaarheid 
van een onderdoorgang door de geprognotiseerde kostenstijgingen; 
4. Een bewonersvariant, bestaande uit de verlenging van de onderdoorgang 
aan de noordzijde van het dorp, middels een gevoeligheidsanalyse mee te 
nemen in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse; 
5. Een bewonersvariant, met de verkeersontsluiting van het dorp aan de 
zuidzijde, niet verder te beschouwen; 
6. Kennis te nemen van het actuele kostenoverzicht ten behoeve van de 
vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 door Broek in 
Waterland; 
7. Het eerder beschikbaar gestelde studiebudget op te hogen met €300.000 
naar €1.100.000; 
8. De Vervoerregio Amsterdam te vragen van deze ophoging 50% bij te dragen; 
9. De bijgevoegde brief ter informatie naar Provinciale Staten te versturen. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 7 juni 2022 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks de 
vergadering van de commissie NLGM over de ontwikkelingen op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder 
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provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco 
Metals. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 7 juni 2022 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
bij provinciale bedrijven 
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Besluitvorming haven Boekelermeer 
In de vergadering van 13 september 2021 hebben Provinciale Staten (PS) 
besloten tot een andere verdeling van het Investeringspakket Bereikbaarheid 
Alkmaar (IPB). Een deel van dit budget komt ten goede aan de ontwikkeling van 
de Haven Boekelermeer. Gedeputeerde Staten hebben, onder voorbehoud van 
goedkeuring door PS, besloten om dit budget toe te kennen als subsidie aan de 
gemeente Alkmaar, ten behoeve van de realisatie van de haven Boekelermeer. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ingekomen brief van de gemeente Alkmaar; 
2. De door de Staten gemaakte reservering uit het Investeringspakket 
Bereikbaarheid Alkmaar, onder voorbehoud goedkeuring van de Staten, 
beschikbaar te stellen aan de gemeente Alkmaar; 
3. De gemeente Alkmaar te informeren middels bijgevoegde concept-
antwoordbrief; 
4. PS te informeren middels bijgevoegde brief. 
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Overwegingen GS bij kaderbrief 2023 
GS informeren PS over de (beleids)voorstellen die onderdeel zijn geweest van 
de afweging in GS over de te maken financiële keuzes bij het opstellen van de 
kaderbrief 2023. 
 
Besluit: 
PS met bijgaande brief te informeren over de (beleids)voorstellen die onderdeel 
zijn geweest van de afweging in GS over de te maken financiële keuzes bij het 
opstellen van de kaderbrief 2023. 
 

 
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 12 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 4, 5, 6   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 7, 8, 9   
I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882 1, 2, 3   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 11, 13   
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L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 14   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 10 
 
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/

