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Vooraankondiging indeplaatsstelling taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden gemeente Amsterdam 
De provincie Noord-Holland heeft, in het kader van interbestuurlijk toezicht, 
de afgelopen jaren in bestuurlijke overleggen met de gemeente Amsterdam 
aangedrongen op het voldoen aan de taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden. De provincie is van mening dat nog langer achterblijven 
niet gerechtvaardigd is. Daarom krijgt de gemeente bij bestuurlijke brief een 
vooraankondiging van indeplaatsstelling voor de uitvoering van de opgelopen 
achterstand in de gemeentelijke taakstelling huisvesting van 
verblijfsgerechtigden. 
 

Besluit 
1. Door middel van bijgaande brief aan burgemeester en wethouders van 
Amsterdam het voornemen aan te kondigen tot indeplaatsstelling op het 
onderwerp achterstand in de gemeentelijke taakstelling huisvesting 
verblijfsgerechtigden 
2. Een afschrift van het voornemen te zenden aan de raad van Amsterdam. 
3. Van het voornemen mededeling te doen in een breed verspreide publicatie 
(krant of huis-aan-huisblad) dan wel op een andere geschikte wijze. 
4. Provinciale Staten over dit besluit te informeren door middel van bijgaande 
brief. 
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Subsidieaanvragen OV-knooppunten Zaandam Kogerveld (Hofwijk Noord) en 
Zaandam (Mauritsbuurt) 
De gemeente Zaanstad heeft subsidieaanvragen ingediend bij de provincie voor 
het ontwikkelen van twee binnenstedelijke locaties, Hofwijk Noord (bij station 
Kogerveld) en de Mauritsbuurt (bij station Zaandam). Het gaat onder andere 
om sanering, verplaatsen van kabels en leidingen, ontsluiting en een 
kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte, zodat woningbouw mogelijk wordt. 
Beide projecten gaan medio 2020 van start en maken de bouw van circa 1.000 
woningen mogelijk. 
 

Besluit 
1. Het voornemen uit te spreken om een subsidie van maximaal € 3.225.000,- 
te verlenen aan de gemeente Zaanstad voor de transformatie van Hofwijk 
Noord fase 1 naar woningbouwlocatie. 
2. Het voornemen uit te spreken om een subsidie van maximaal  € 872.395,- 
te verlenen aan de gemeente Zaanstad voor de transformatie van de 
Mauritsbuurt naar woningbouwlocatie. 



 
3. Conform amendement A22 d.d.13 november 2017 PS in de gelegenheid te 
stellen het projectplan van de gemeente Zaanstad te bespreken en hierover 
advies uit te brengen; 
4.Het projectplan “Hofwijk Noord Fase 1 (OV-knooppunt Zaandam Kogerveld) 
en Mauritsbuurt (OV-knooppunt Zaandam)” en de “toetsing financiële bijdrage 
Zaanstad” aan PS te sturen met bijgaande brief. 
5. Na bespreking in PS een beslissing op de subsidieaanvraag te nemen. 
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Bestuursovereenkomst Beheerautoriteit Waddenzee 
In het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” heeft het kabinet Rutte III 
opgenomen dat er één autoriteit komt die een impuls geeft aan een integraal 
beheer van de Waddenzee. Op basis van een verkenning heeft het Rijk besloten 
tot de oprichting van een beheerautoriteit Waddenzee. Hiervoor is nu een 
bestuursovereenkomst opgesteld met daarin ook afspraken tussen de 
opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn de ministeries van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat en de drie 
Waddenprovincies. 
 

Besluit 
1. De bestuursovereenkomst Beheerautoriteit Waddenzee aan te gaan met de 
ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en 
Waterstaat en met Gedeputeerde Staten van Fryslân en Groningen; 
2. De gedeputeerde met de portefeuille Wadden te machtigen deze 
bestuursovereenkomst te ondertekenen namens Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland en de Commissaris van de Koning; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de 
bestuursovereenkomst Beheerautoriteit Waddenzee. 
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HIRB+ 2020-2023 
In het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" hebben Gedeputeerde Staten 
besloten tot continueren van subsidieregelingen voor herstructurering van 
bedrijventerreinen en winkelgebieden. Als uitwerking hiervoor zijn drie 
uitvoeringsregelingen opgesteld die in 2020 worden opengesteld. Het betreft 
een subsidieregeling HIRB (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 
Bedrijventerreinen), een subsidieregeling OTW (Ondersteuning 
Toekomstbestendige Werklocaties), en een subsidieregeling 
Toekomstbestendige Winkelgebieden. 
 

Besluit 
1. Als vervolg op het Uitvoeringsprogramma Herstructurering Intelligent 
Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) 2017-2019 de volgende drie 
uitvoeringsregelingen vast te stellen: 
a. De Uitvoeringsregeling HIRB+ Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 
Bedrijventerreinen Noord-Holland 2020; 



 
b. De HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige 
Werklocaties Noord-Holland 2020 (HIRB+ OTW 2020); 
c. De HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden Noord-
Holland 2020 (HIRB+ Winkelgebieden 2020). 
2. De subsidieplafonds voor de HIRB+ uitvoeringregelingen voor 2020 vast te 
stellen op: 
a. € 1.500.000 voor de Uitvoeringsregeling HIRB+ Herstructurering en 
Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Noord-Holland 2020; 
b. € 425.000 voor de Uitvoeringsregeling HIRB+ Ondersteuning 
Toekomstbestendige Werklocaties Noord-Holland 2020; 
c. € 425.000 voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige 
Winkelgebieden Noord-Holland 2020. 
3. De openstelling en het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling HIRB+ 
2020 te publiceren in het Provinciaal Blad. 
4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Annotatie agenda AB Plassenschap Loosdrecht e.o. d.d. 13 februari 2020 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. De gedeputeerde de heer J. Chr. van der Hoek vertegenwoordigt de 
provincie in het Dagelijks en Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Plassenschap Loosdrecht e.o. op 13 februari 2020 en in te stemmen met 
de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
 

6 
 

Reactie op brieven Stichting Parlan en Stichting Woonwaard inzake Transferium 
jeugdzorg 
De provincie Noord-Holland heeft in 2010 samen met het Rijk subsidie 
verleend voor het realiseren en inrichten van gebouw Transferium te 
Heerhugowaard. Als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg naar de 
gemeenten in 2015 en aanbesteding van het zorgaanbod, is de noodzaak 
ontstaan de exploitatie van Transferium te herzien. Betrokken partijen hebben 
de provincie verzocht de subsidievoorwaarden aan te passen. Gedeputeerde 
Staten hebben besloten het verzoek van Stichting Parlan en Stichting 
Woonwaard in te willigen. 
 

Besluit 
1. De ten aanzien van Stichting Parlan, bij subsidieverlening d.d. 21 juni 2010, 
kenmerk 2010-9473, opgelegde verplichting over exploitatie van gebouw 
Transferium te Heerhugowaard gedurende tenminste 20 jaar te schrappen; 
2. Afstand te doen van de rechten van de provincie en de jegens haar bepaalde 
verplichtingen in de tussen de Stichting Woonwaard, Stichting Parlan en de 



 
provincie aangegane huurovereenkomst d.d. 7 juni 2010 onder de voorwaarde 
dat deze overeenkomst wordt beëindigd; 
3. Stichting Parlan en Stichting Woonwaard conform bijgaande brieven te 
informeren; 
4. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassing van de 
brieven; 
5. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport conform bijgaande 
brief te informeren; 
6. PS conform bijgaande brief te informeren. 
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Intrekking last onder dwangsom bodembescherming 
Liander N.V. heeft verzocht om intrekking van een last onder dwangsom. Die 
last onder dwangsom is in 2012 opgelegd omdat Liander de Wet 
bodembescherming overtrad bij het verrichten van kabel- en 
leidingwerkzaamheden in de bodem. Daarnaast heeft Liander bezwaar gemaakt 
tegen de invordering van een dwangsom. 
Gedeputeerde Staten besluiten om de last onder dwangsom in te trekken en 
om de ingevorderde dwangsom terug te betalen. De hoofdreden van dit besluit 
is dat het doel van de last onder dwangsom en het invorderingsbesluit al is 
bereikt. Liander heeft namelijk haar werkwijze aangepast waardoor de kans op 
overtreding van de Wet bodembescherming bij haar werkzaamheden 
aanzienlijk is verkleind. 
 

Besluit 
Naar aanleiding van het gemaakte bezwaar 
1. Liander N.V. in haar bezwaar te ontvangen; 
2. het bezwaar gegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit van 3 oktober 2019, nr. HZ_BR-64755/D2019-
177986, te herroepen; 
4. het door Liander betaalde bedrag van € 20.000,-- terug te betalen, te 
vermeerderen met de wettelijke rente over de termijn tussen de betaling en de 
terugbetaling; 
5. de in verband met de behandeling van het bezwaar opgekomen 
proceskosten te vergoeden tot een bedrag van € 525,--; 
 
Naar aanleiding van het ingestelde beroep 
6. de beslissing op bezwaar van 9 oktober 2019, nr. 1034646/1279121, in te 
trekken; 
7. het besluit van 30 mei 2017, nr. 953805/953821, te herroepen en de last 
onder dwangsom van 14 mei 2012, nr. 2012-23941, alsnog op te heffen; 
8. de in verband met de behandeling van het beroep bij Liander opgekomen 
proceskosten te vergoeden tot een bedrag van € 525,--; 
9. het in verband met de behandeling van het beroep door Liander betaalde 
griffierecht van € 345,-- te vergoeden. 
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Annotatie bij agenda Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d.13-02-2020 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De provincie is lid van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de onderlinge vergadering van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 13 februari  2020; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van de onderlinge vergadering van het Stichtingsbestuur van 
Zeehaven IJmuiden N.V. op 13 februari 2020. 
 

 
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: 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  4, 5  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  1, 2, 3  
J. van de Ven   tel. (06) 5284 1171  6, 7 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  8  
 
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=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

