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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 21 december 2021 

 
1 
 

Europastrategie 2022-2030 

Het college van Gedeputeerde Staten bevestigt een schriftelijk besluit over het 
sturen van een addendum bij de Europastrategie 2022-2030 aan Provinciale 
Staten. 
 

Besluit: 

1. Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft 
ingestemd met een addendum op de Europastrategie 2022-2030 Noord-
Holland; 
2. Te constateren dat PS hierover zijn geïnformeerd door middel van bijgaande 
brief. 
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Wijziging openstellingsbesluit verplaatsing glastuinbouwbedrijven Noord-
Holland 2021 

GS hebben het subsidieplafond 2021 voor de openstelling van het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) onderdeel Verplaatsing 
glastuinbouwbedrijven gewijzigd van €3.570.000,- naar €4.447.440,-. Door 
deze verhoging kan aan alle positief beoordeelde aanvragen subsidie worden 
verleend. De subsidie draagt bij aan concentratie en verduurzaming van 
glastuinbouwbedrijven. 
 

Besluit: 

1. Bijgaand wijzigingsbesluit vast te stellen waarbij het subsidieplafond 2021 
voor het onderdeel Verplaatsing glastuinbouwbedrijven van de 
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland wordt bepaald op € 
4.447.440,-; 
2. Het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van de inliggende brief. 
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Wijziging Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2018 

De Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg is een 
subsidieregeling, die is bedoeld om binnen het Groene Uitweggebied een 
impuls te geven aan de verbetering van de agrarische structuur, de verbetering 
van de bewerkbaarheid van het agrarische land en de verduurzaming van de 
agrarische sector. Het besluit zorgt ervoor dat de regeling ook in 2022 weer 
opgesteld wordt, op 1 februari, en dat er €750.000 beschikbaar is voor 
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subsidieverlening. In afwijking van 2021 wordt bij gelijktijdig indienen in 2022 
voorrang gegeven aan kleine projecten. 
 

Besluit: 

1. De uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2022 te wijzigen 
conform bijgevoegd voorstel; 
2. De uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg 2022 open te stellen 
conform bijgevoegd voorstel; 
3. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad; 
4. Provinciale staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Salderingsovereenkomst NNN Mijzerdijk 1 Ursem, gemeente Koggenland 

Het college stemt in met de salderingsovereenkomst NNN tussen de provincie 
en de gemeente Koggenland, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat de 
uitbreiding van het agrarisch bouwvlak van een boerderij aan Mijzerdijk 1 te 
Ursem, gemeente Koggenland aan de voorwaarden van de provinciale 
Omgevingsverordening NH2020 voldoet. 
 

Besluit: 

1. De salderingsovereenkomst NNN Mijzerdijk 1 Ursem, gemeente Koggenland 
aan te gaan met de gemeente Koggenland; 
2. De portefeuillehouder Natuur en Landschap te machtigen om de 
salderingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Strandplateau Castricum 

Namens de huidige erfpachter van het strandplateau Castricum aan Zee wordt 
verzocht twee erfpachtovereenkomsten te beëindigen die lopen tot 2035 en in 
plaats daarvan twee nieuwe erfpachtovereenkomsten te sluiten tot 2085. 
Besloten wordt om nu geen nieuwe erfpachtovereenkomsten aan te gaan gelet 
op belangen die liggen op het terrein van waterveiligheid, waterkwaliteit, 
stikstofreductie en natuur, maar daarover pas in 2035 te besluiten. 
 

Besluit: 

1. Niet in te gaan op het aanbod om herziene erfpachtovereenkomsten te 
sluiten voor het strandplateau in Castricum; 
2. De heer T. Biesterbos hierover te informeren door middel van bijgaande 
brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 123 van mevrouw De Groot (SP) naar 
aanleiding van de beantwoording van de statenvragen 2021-85 over de 
vergunningverlening Wnb in Het Twiske. 

Mevrouw J.M.E. de Groot (SP) heeft Statenvragen gesteld naar aanleiding van de 
beantwoording van de statenvragen 2021-85 over de vergunningverlening Wet 
natuurbescherming 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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Auditjaarplan 2022 onderzoeken GS 

Gedeputeerde Staten (GS) voeren op grond van artikel 217a, eerste lid, van de 
Provinciewet periodiek onderzoek uit naar de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Het 
"Auditjaarplan 2022 onderzoeken GS" beschrijft de voorgenomen GS-
onderzoeken voor dit jaar. 
 

Besluit: 

1. Het Auditjaarplan 2022 onderzoeken GS vast te stellen; 
2. Provinciale Staten hierover met inliggende brief te informeren; 
3. Het Auditjaarplan 2022 onderzoeken directie voor kennisgeving aan te 
nemen. 
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Voortgang verdere uitvoering motie 48-2020 Educatie koloniaal verleden 

Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij 
Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering 
alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over 
het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerden Staten de voortgang 
van de verdere uitvoering van deze motie toe. 
 

Besluit: 

Met bijgaande brief Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de 
verdere uitvoering van motie 48-2020 ‘Educatie koloniaal verleden’. 
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Noord-Hollandse Cultuurlening 
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De Noord-Hollandse Cultuurlening is een uitwerking van het Economisch 
herstel- en duurzaamheidsfonds ten behoeve van de versterking van de 
culturele sector. 
 

Besluit: 

1. Aan de stichting Cultuur + Ondernemen een subsidie te verstrekken ten 
bedrage van € 3 miljoen voor het aangaan van leningen ter versterking van de 
culturele, creatieve en erfgoedsector; 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 117 van mevrouw Alberts (SP) over Het 
Weiland en bedrijventerrein Oosthuizerweg (Edam) 

Mw. R. Alberts (SP) heeft vragen gesteld over Het Weiland en bedrijventerrein 
Oosthuizerweg (Edam). 
 

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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Samenwerkingsovereenkomst Wonen gemeente Den Helder - provincie Noord-
Holland 

Provincie Noord-Holland en gemeente Den Helder hebben beide taakstellingen 
en doelen die zij willen behalen. In deze Samenwerkingsovereenkomst Wonen 
hebben gemeente Den Helder en provincie Noord-Holland afspraken gemaakt 
op de thema’s huisvesting buitenlandse werknemers, reguliere woningbouw en 
het huisvesten van statushouders en asielzoekers. 
 

Besluit: 

1. De Samenwerkingsovereenkomst Wonen met de gemeente Den Helder aan te 
gaan; 
2. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen te machtigen de 
Samenwerkingsovereenkomst Wonen met gemeente Den Helder te 
ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
 

12 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 119 van de heer Jensen (JA21) inzake 
asielbeleid en huisvesting 
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De heer E.W.J. Jensen (JA21) heeft vragen gesteld over de huidige stand van 
zaken met betrekking tot het toenemen van de asielinstroom en het behalen 
van de taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders in 
Noord-Holland. 
 

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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Ontslag, benoeming en herbenoeming leden Adviescommissie Schade 
Grondwater 

De landelijke Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) bestaat uit een 
voorzitter en maximaal zes deskundige leden op het gebied van hydrologie, 
bodemkunde, landbouw, geotechniek, bouw- en funderingstechniek, natuur- 
en bosbeheer, bouwrecht en bestuursrecht. Eén van de commissieleden heeft 
aangegeven zijn werkzaamheden voor de ACSG per 2022 te willen beëindigen. 
GS besluiten tot instemming met het ontslag van een commissielid, benoeming 
van twee nieuwe commissieleden en herbenoeming van 4 commissieleden 
(waaronder de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter). 
 

Besluit: 

Bijgaand besluit vast te stellen tot ontslag, benoeming en herbenoeming van 
leden van de landelijke Adviescommissie Schade Grondwater. 
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Beleidsregel gecontroleerd stilliggend ontgassen 

Bij varend ontgassen lozen binnentankschepen ladingdampen, die in tanks en 
leidingen achterblijven na het lossen. Varend ontgassen belast omwonenden 
en het milieu. Om de belasting te verminderen hebben Gedeputeerde Staten in 
2017 een verbod op varend ontgassen in Noord-Holland ingevoerd. Het 
alternatief voor varend ontgassen is gecontroleerd stilliggend ontgassen aan 
de wal aan daarvoor bestemde ontgassingsinstallaties. Op initiatief van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is de beleidsregel 
‘gecontroleerd stilliggend ontgassen’ uitgewerkt, waarmee inzicht wordt 
gegeven waar een aanvraag voor een ontheffing aan moet voldoen. Het betreft 
een beleidsregel voor gecontroleerd stilliggend ontgassen aan openbare kades. 
De beleidsregel draagt bij aan een gezondere leefomgeving in Noord-Holland. 
 

Besluit: 
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1. Bijgaande Beleidsregel gecontroleerd stilliggend ontgassen 
binnentankschepen buiten een inrichting Noord-Holland vast te stellen; 
2. De beleidsregel bekend te maken in het provinciaal blad; 
3. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief. 
 

15 
 

Besluit N516 Addendum bij uitvoeringsovereenkomst AVANT 

Het project Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg (AVANT) heeft 
als doel om de doorstroming en veiligheid op de N516 Thorbeckeweg te 
verbeteren voor reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer, fietsers 
en automobilisten. Op 7 april jl. is de provincie Noord-Holland een 
Uitvoeringsovereenkomst tot regeling van planuitwerking en realisatie van 
AVANT aangegaan met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Zaanstad en 
de gemeente Oostzaan. Aan die overeenkomst wordt een addendum 
toegevoegd waarin nadere afspraken over de samenwerking tussen partijen 
zijn vastgelegd. 
 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van een formele wijziging in de Uitvoeringsovereenkomst 
AVANT (Aanpak Verkeersdruk Ambacht N516 Thorbeckeweg); 
2. Hiertoe het Addendum – behorende bij de Uitvoeringsovereenkomst AVANT 
– aan te gaan met de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Zaanstad en de 
gemeente Oostzaan; 
3. De portefeuillehouder Mobiliteit en Bereikbaarheid te machtigen zo nodig 
over nieuwe wijzigingen betreffende de Uitvoeringsovereenkomst AVANT te 
besluiten. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 21 december 2021 

Het college van Gedeputeerde Staten informeert voorafgaand aan iedere 
vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de 
ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals 
 

Besluit: 

Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 21 december 2021 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
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Annotatie Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 21 
december 2021 
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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 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als 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 22 december 2021. 
 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 22 december 2021. 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Call to action richting het Rijk over de IPCEI (Important Project of Common 
European Interest) 

Op initiatief van het industriecluster in Zeeland doen de provincies Zeeland, 
Groningen, Zuid-Holland en Noord-Holland gezamenlijk met andere publieke 
en private betrokken partijen een oproep aan het Rijk om een budget te 
reserveren voor groene waterstof projecten die van Europees belang zijn, 
oftwel IPCEI projecten (Important Project of Common European Interest). De 
Provincie Noord-Holland ziet waterstof als essentieel onderdeel van onze 
verduurzamingsstrategie. Het beschikbaar stellen van landelijk budget voor 
Nederlandse waterstofprojecten is een vereiste van de Europese Commissie aan 
lidstaten om in aanmerking te komen voor Europese steun. 
 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de call to action richting het Rijk over de IPCEI; 
2. Kennis te nemen van de vraag van het Zeeuwse industriecluster aan de 
provincie Noord-Holland om deze call tot action te steunen; 
3. Deze call to action te steunen door het plaatsen van het logo van de 
provincie Noord-Holland op de brief, onder de voorwaarde dat ook de 
projectpartners deze call ondersteunen. 
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Position papers hydrogen Noordzeekanaalgebied (NZKG) en Noord-Holland 
Noord (NHN) 

De Provincie Noord-Holland ziet waterstof als essentieel onderdeel van onze 
verduurzamingsstrategie. Waterstof is noodzakelijk om de klimaatdoelen van 
2030 en 2050 te behalen. Ook vanuit economisch perspectief en het behoud 
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van werkgelegenheid is het inzetten op waterstof in Noord-Holland van groot 
belang. Om die reden hebben GS in oktober vorig jaar een waterstofstrategie 
vastgesteld waarmee GS de ontwikkeling van de waterstofmarkt willen 
ondersteunen. De ambities en beoogde ontwikkelingen van de waterstofmarkt 
in de provincie Noord-Holland is beschreven in position papers. Zowel de regio 
Noordzeekanaalgebied als de regio Noord-Holland Noord hebben hun 
ambities, mogelijke groeipaden en verduurzaming- strategie in regionale 
position papers beschreven. 
 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het position paper Hydrogen NZKG; 
2. Kennis te nemen van het position paper Hydrogen NHN; 
3. De twee position papers door middel van bijgaande brief ter kennisname 
aan PS aan te bieden. 
 

 
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  1, 2  
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412  3, 4, 5, 6  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  11, 12, 13  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  18, 19  
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  9, 10  
L. van Lunteren tel. (06) 5689 7756  14, 15, 16, 17 
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974  7, 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/

