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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 8 februari 2022 
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Agenda Slimme en Schone Logistiek 
De logistieke sector is belangrijk voor Noord-Holland. Iedere dag zijn in onze 
provincie goederen op weg naar hun bestemming. Omdat er de komende jaren 
veel Noord-Hollanders bijkomen wordt het steeds drukker op onze vaar-, 
spoor-, en autowegen. Ook het goederenvervoer neemt toe. In de Agenda 
Slimme en Schone Logistiek beschrijft de provincie hoe zij, samen met andere 
overheden, ondernemers en kennisinstellingen, de logistieke sector 
ondersteunt en stimuleert om te verduurzamen en met behulp van slimme 
digitale systemen efficiënter te werken. Dat biedt ook kansen om de CO2-
uitstoot te beperken en de leefbaarheid in Noord-Holland te verbeteren. 
 
Besluit: 
1. De Agenda Slimme en Schone Logistiek aan Provinciale Staten voor te leggen 
door middel van bijgaande voordracht; 
2. Provinciale Staten voor te stellen de Agenda Slimme en Schone Logistiek vast 
te stellen. 
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Annotatie vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst NZKG d.d. 9 
februari 2022 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De 
gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, zijn lid van het algemeen bestuur van de OD NZKG. Het 
college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van 
het algemeen bestuur van de OD NZKG op 9 februari 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 9 februari 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Evaluatie RES communicatie en participatie 
Voor de Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord en Zuid is een 
evaluatie naar de communicatie en participatie bij de totstandkoming van de 
RES 1.0 uitgevoerd. De aanbevelingen worden meegenomen in de uitvoering en 
het proces richting de RES 2.0. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie RES communicatie en participatie; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de 
evaluatie RES communicatie en participatie. 
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Ontwerp PIP Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek 
Gedeputeerde Staten besluiten dat gelet op de aanmeldingsnotitie er geen 
milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld voor de uitbreiding van 
het ondergronds 150kV netwerk tussen Beverwijk en Oterleek aangezien geen 
nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Voorts stellen 
Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 
150kV Beverwijk - Oterleek vast en leggen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit en 
het ontwerp-plan gedurende zes weken ter inzage. Met het provinciaal 
inpassingsplan wordt voorzien in een bestemmingswijziging waardoor het 
150kV ondergronds kabeltracé tussen Beverwijk en Oterleek mogelijk wordt 
gemaakt. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de aanmeldingsnotitie en op basis daarvan te besluiten 
geen MER op te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
2. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk - 
Oterleek vast te stellen en gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
3. De portefeuillehouder Klimaat en energie te machtigen tot redactionele 
wijzigingen in de stukken die ter visie worden gelegd; 
4. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren over deze besluiten. 
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Mandaat en volmacht voor aanbesteding toegankelijkheidsaudits 
In het belang van de digitale toegankelijkheid van de provincie dient periodiek 
de stand van de digitale toegankelijkheid van onze websites en mobiele apps 
te worden vastgesteld. Met het oog op de interprovinciale wens tot 
kostenbesparing en coördinatie wordt door alle provincies samengewerkt. Het 
IPO begeleidt het aanbestedingstraject, waarvoor een mandaat noodzakelijk is. 
 
Besluit: 
Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat hun 
bevoegdheden betreft, besluiten: 
Het besluit mandaat, volmacht en machtiging IPO aanbesteding 
raamovereenkomst toegankelijkheidsaudits vast te stellen. 
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Annotatie agenda algemeen bestuur OFGV 9 februari 2022 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de 
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk 
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur 
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van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het algemeen bestuur op 9 februari 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 9 
februari 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Brief stikstofaanpak Noord-Holland aan de minister Natuur en Stikstof 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland deelt haar zorgen met 
de minister voor Natuur en Stikstof over de voortgang van de aanpak van de 
stikstofproblematiek in Nederland in het algemeen, en de effecten hiervan voor 
de provincie Noord-Holland in het bijzonder. 
 
Besluit: 
1. Een brief stikstofaanpak Noord-Holland te versturen aan de minister voor 
Natuur en Stikstof; 
2. Provinciale Staten hierover met bijgaande brief te informeren. 
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Werkwijze integrale gebiedsprocessen 
Conform afspraak uit de PS-vergadering van 15 november 2021 geven we in 
deze brief nadere informatie over het verloop van de integrale 
gebiedsprocessen in het landelijk gebied. Hierbij is specifiek aandacht besteed 
aan het vinden van voldoende ruimte om te komen tot gezamenlijke 
oplossingen met partijen uit het gebied, zonder daarbij de deadlines voor 
afronding van het NNN of het realiseren van de stikstofdoelen uit het oog te 
verliezen. 
 
Besluit: 
Bijgaande brief over werkwijze integrale gebiedsprocessen landelijk gebied ter 
informatie te sturen naar Provinciale Staten. 
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Publicatie GS-declaraties 4e kwartaal 2021 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 
Besluit: 
1. Het bijgaand overzicht met de te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het 2e kwartaal 2021 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Evaluatie Formule 1 Zandvoort editie 2021 
De gemeente Zandvoort heeft via een raadsinformatiebrief haar gemeenteraad 
geïnformeerd over de evaluatie van het Dutch Grand Prix Formule 1 evenement 
editie 2021 in Zandvoort en de voorbereidingen van dit evenement in 2022. 
Gedeputeerde Staten nemen kennis van deze raadsinformatiebrief en het 
rapport Evaluatie regionale, bestuurlijke processamenwerking Formule 1 
evenement Zandvoort 2021 en informeren Provinciale Staten hierover. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief van de gemeente Zandvoort 
inzake de evaluatie van de Formule 1 editie 2021 en de voorbereidingen voor 
het evenement in 2022 en het rapport Evaluatie regionale, bestuurlijke 
processamenwerking Formule 1 evenement Zandvoort 2021; 
2. De desbetreffende raadsinformatiebrief en evaluatierapport ter informatie 
aan PS te sturen via bijgaande brief. 
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Intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw in de MRA en Noord-
Holland 
Het platform Ruimte van de MRA heeft een Intentieovereenkomst 
Klimaatbestendige Nieuwbouw laten opstellen samen met de individuele 
organisaties en gebiedspartners zodat toekomstbestendige en klimaatrobuuste 
nieuwbouw volkomen normaal wordt in de Metropoolregio Amsterdam en de 
provincie Noord-Holland. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst 
onderschrijven GS de intenties, inclusief de afspraken, en zullen zich waar 
mogelijk inspannen om de afspraken te verankeren in beleid en handelen. 
 
Besluit: 
1. De Intentieovereenkomst Klimaatbestendige Nieuwbouw in de MRA en 
Noord-Holland aan te gaan met deelnemende partijen; 
2. De portefeuillehouder te machtigen om de onder 1. Intentieovereenkomst 
Klimaatbestendige Nieuwbouw in de MRA en Noord-Holland te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 2 van mevrouw De Groot en mevrouw Alberts 
(SP) over de Pilot Planmonitor NOVI 2021 en de druk van mogelijk toekomstige 
woon- en werklocaties op kwetsbare gebieden 
Mevrouw J.M.E. de Groot en mevrouw R. Alberts (SP) hebben vragen gesteld 
over de Pilot Planmonitor NOVI 2021 en de druk van mogelijk toekomstige 
woon- en werklocaties op kwetsbare gebieden. 
 
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 5 
 

13 
 

Ontheffingsverzoek Dammerweg 73 te Nederhorst den Berg 
De gemeente Wijdemeren heeft een verzoek om ontheffing van de PRV 
ingediend ten behoeve van de aanleg van een recreatiewoonschip achter 
Dammerweg 73 te Nederhorst den Berg. Gedeputeerde Staten besluiten de 
gevraagde ontheffing te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Het verzoek van de gemeente Wijdemeren om op grond van artikel 34 van 
de PRV ontheffing te verlenen van de verordening ten behoeve van de aanleg 
van een recreatiewoonschip achter Dammerweg 73 (BPL) te honoreren; 
2. De gemeente Wijdemeren over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
 

 
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 
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 7, 8   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 10, 11, 12, 13    
I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882 3, 4, 5, 6   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 1   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 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.  

 

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/

