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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 7 december 2021 

 
1 
 

Beleidsnota uitvoering en handhaving VTH 2022 
In 2016 hebben Provinciale Staten - op advies van de Randstedelijke 
Rekenkamer - Gedeputeerde Staten verzocht een Nota Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving op te stellen die als kader fungeert voor de uitvoering 
van de VTH-taken door de omgevingsdiensten namens de provincie. Met deze 
beleidsnotitie wordt hieraan voor 2022 invulling gegeven. 
 
Besluit: 
1. De Beleidsnota uitvoering en handhaving Noord-Holland 2022 vast te 
stellen; 
2. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
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Goedkeuring Overeenkomsten en uitvoeringsprogramma's 2022 
Omgevingsdiensten 
De provincie Noord-Holland heeft haar vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingstaken op het gebied van onder meer milieu, natuur en bodem bij 
de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland belegd. Jaarlijks worden met de 
omgevingsdiensten overeenkomsten afgesloten waarin onder meer de 
financiële afspraken voor het komende jaar worden vastgelegd. In de 
uitvoeringsprogramma’s wordt beschreven welke activiteiten door de 
omgevingsdiensten namens het college van Gedeputeerde Staten worden 
uitgevoerd. 
 
Besluit: 
1. Het uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
vast te stellen; 
2. Het uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst IJmond vast te stellen; 
3. Het uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
vast te stellen; 
4. Het uitvoeringsprogramma 2022 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek vast te stellen; 
5. De Actualisatie 2022 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017-2020 met de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan per 1 januari 2022 en de 
portefeuillehouder (Toezicht op) omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied en 
IJmond te machtigen de overeenkomst te ondertekenen; 
6. Het Afsprakenkader 2022 met de Omgevingsdienst IJmond aan te gaan per 
1 januari 2022 en de portefeuillehouder (Toezicht op) omgevingsdiensten 
Noordzeekanaalgebied en IJmond te machtigen de overeenkomst te 
ondertekenen; 
7. De Dienstverleningsovereenkomst 2022 met de Omgevingsdienst Noord-
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Holland Noord aan te gaan per 1 januari 2022 en de portefeuillehouder 
(Toezicht op) omgevingsdiensten Noord-Holland Noord en Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek te machtigen de overeenkomst te ondertekenen; 
8. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren; 
9. De omgevingsdiensten met bijgevoegde brieven te informeren. 
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Informatieprotocol GS -> PS inzake VTH-taken 
Ter invulling van de aanbeveling uit het rapport ‘Stof tot nadenken’ van de 
Randstedelijke Rekenkamer hebben GS een informatieprotocol vastgesteld, 
waarin richtlijnen worden opgenomen wanneer Provinciale Staten geïnformeerd 
worden over ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering van 
vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken (VTH). 
 
Besluit: 
1. Het informatieprotocol uitvoering vergunningverlenings-, toezichts- en 
handhavingstaken (VTH) vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te verzoeken het informatieprotocol 
uitvoering VTH te plaatsen op de B-agenda van de Statencommissie Natuur, 
Landbouw en Gezondheid van 10 januari 2022. 
 

4 
 

Voortgang Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2021 en 
wijziging Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering 2022 
De provincie zet de afspraken uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-
2020 in 2022 deels voort en verlengt de Uitvoeringsregeling subsidie 
Bodemsanering tot 1 juli 2022, de voorziene inwerkingtredingsdatum 
Omgevingswet. Dit doen we omdat we ook in de eerste helft van 2022 het 
bevoegd gezag zijn voor de taken die vallen onder de Wet bodembescherming 
en de opgaven doorlopen in 2022, waarvoor we een specifieke uitkering 
bodem ontvangen van het Rijk. Door de afspraken te verlengen geven we ook 
komend jaar sturing aan de aanpak van ernstige bodemverontreiniging, diffuse 
verontreiniging, nieuwe bedreigingen en gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Monitoringsrapportage spoedlocaties in verband 
met de voortgang uitvoering Convenant Bodem en ondergrond 2016-2020 
voor tussenjaar 2021; 
2. Kennis te nemen van de resultaten van het Provinciaal 
Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016-2020 voor tussenjaar 2021 en 
voortzetting in 2022; 
3. De Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 te 
wijzigen conform bijgevoegd voorstel; 
4. Het wijzigingsbesluit van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering 
Noord-Holland 2017 bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
5. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgevoegde brief. 
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Overdracht bodemtaken en bodemdata Weesp 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek voert voor de provincie 
de taken van de Wet bodembescherming uit. Vanwege de fusie tussen de 
gemeenten Weesp en Amsterdam zal de uitvoering van de bodemtaken gaan 
plaatsvinden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Met de 
overdracht van taken vindt ook overdracht van bodeminformatie plaats. 
 
Besluit: 
1. Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek te informeren over het besluit om de taken voor uitvoering van de 
Wbb over te dragen naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 
2. Het gemeentebestuur Weesp te informeren over de activiteiten om de 
overdracht van bodemdata van het bodeminformatiesysteem van OFGV naar 
het systeem van OD NZKG goed te laten verlopen. 
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Onderzoek HOV-corridor Haarlem-Schiphol/Amsterdam 
Gedeputeerde Staten nemen kennis van de resultaten van de studie die in 
opdracht van de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de 
gemeenten Amsterdam en Haarlem is uitgevoerd naar verschillende 
hoogwaardige OV-systemen die nodig zijn om tot 2040 reizigers tussen 
Haarlem en Amsterdam te vervoeren. Naast de huidige treinverbinding biedt 
een snelbussysteem (Bus Rapid Transit) op de bestaande A9-verbinding in 
combinatie met een nieuwe, vierde verbinding binnen de corridor (tussen het 
spoor en de A9-verbinding met Amsterdam Zuid) het best passende 
ontwikkelperspectief voor 2040. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van het eindrapport van het onderzoek HOV-corridor 
Haarlem-Schiphol/Amsterdam. 
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Ontsnippering binnen infrastructurele projecten 
Onder, over en langs provinciale wegen liggen in Noord-Holland meer dan 80 
verschillende doorgangen voor dieren. Op verzoek van de provincie Noord-
Holland heeft Wageningen University & Research (WUR) onderzocht waar nog 
meer veilige oversteekplekken moeten komen. De provincie houdt daar 
voortaan in de plannen voor werk aan haar wegen rekening mee. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het eindrapport ‘Ontsnipperingsbeeld Noord-Holland’ 
van de Wageningen Universiteit en dit openbaar te maken; 
2. De in het Ontsnipperingsbeeld Noord-Holland geadviseerde 
faunavoorzieningen conform de ambitie in het huidige coalitieakkoord mee te 
laten nemen in de studiefase van iMPI-projecten; 
3. Deze faunavoorzieningen na een toets op technische inpasbaarheid en 
(kosten)effectiviteit standaard in de projectscope op te laten nemen en het 
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project bij promotie van studie- naar planfase voor te leggen aan PS; 
4. Provinciale Staten hiervan met bijgevoegde brief en rapportage in kennis te 
stellen. 
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Besluit op subsidieaanvraag subsidieregeling opruiming drugsafval 
Er is een subsidieaanvraag ontvangen in het kader van de subsidieregeling 
opruiming drugsafval die BIJ12 namens het college uitvoert. De aanvraag is in 
eerste instantie buiten behandeling gelaten. Het college heroverweegt deze 
beslissing omdat wel sprake was van aangetoond gedumpt drugsafval; 
gebleken uit bodem- en waterbemonstering en labonderzoek. 
 
Besluit: 
1. Af te wijken van artikel 6 van de subsidieregeling opruiming drugsafval; 
2. Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag conform het bijgevoegde concept 
van BIJ12; 
3. BIJ12 te informeren over het genomen besluit middels een afschrift van 
bijgaande brief zodat BIJ12 het besluit in mandaat aan aanvraqer bekend kan 
maken. 
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Annotatie Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 9 
december 2021 
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 als algemeen bestuur van de 
OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG op 9 december 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 9 december 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Agenda en stukken Bestuursplatform Energietransitie NZKG van 8 december 
2021 
Het Bestuursplatform Energietransitie NZKG vergadert op 8 december 2021. 
Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de vergaderstukken en annotatie van het 
bestuursplatform Energietransitie NZKG; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie agenda dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 8 december 2021 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks en algemeen bestuur op 8 december 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks en 
algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 8 
december 2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Wijzigen Uitvoeringsregeling HIRB Duurzaamheid 
De subsidieregeling voor duurzame energieprojecten op bedrijventerreinen uit 
2021 blijft ook in 2022 open voor aanvragen. Voor deze regeling die zich richt 
op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op 
bedrijventerreinen, is in 2021 en 2022 gezamenlijk € 2,5 miljoen beschikbaar. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-Holland 
2021te wijzigen; 
2. Het subsidieplafond voor 2021 en 2022 vast te stellen op € 2.500.000,- ; 
3. De indieningstermijn voor het indienen van aanvragen te verlengen tot 29 
december 2022, 17:00 uur 
4. De wijziging in de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ duurzaamheid Noord-
Holland 2021 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
5. Provinciale Staten te informeren middels inliggende brief. 
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Vaststelling HIRB+ regelingen 2022 
Met de vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik 
bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de 
subsidieregelingen voor ondersteuning voor bedrijventerreinen en 
winkelgebieden te continueren. Voor nu betreft dit de HIRB+ 
Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Werklocaties 2022 en de HIRB+ 
Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden 2022. Vanwege het 
succes van de subsidieregeling wordt het subsidieplafond van de 
Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties 
verhoogd tot €550.000. 
 
Besluit: 
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1. Als gevolg van de uitwerking van het HIRB+ programma 2020-2023 de 
volgende uitvoeringsregelingen vast te stellen: 
a) De HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige 
Werklocaties 2022; 
b) De HIRB+ Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige 
Winkelgebieden 2022; 
2. De subsidieplafonds voor de HIRB+ uitvoeringsregelingen vast te stellen op: 
a) €550.000 voor de Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Werklocaties 
2022; 
b) €425.000 voor de Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden 
2022; 
3. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Annotatie Algemeen Bestuur Plassenschap Loosdrecht e.o. op 8 december 
2021 
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap 
Loosdrecht. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit 
recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van het Plassenschap Loosdrecht e.o. op 8 december 2021 en in te stemmen 
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten 
monumenten Noord-Holland 2021 
De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten 
monumenten Noord-Holland 2021 stimuleert onderzoek naar mogelijkheden 
voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben 
of dreigen te gaan verliezen. De regeling is op enkele technische punten 
aangepast. De regeling is een aanvulling op maatregelen die genomen worden 
binnen het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten 
monumenten Noord-Holland 2021 te wijzigen conform bijgaand 
wijzigingsbesluit; 
2. Het subsidieplafond voor het jaar 2022 vast te stellen op € 150.000,-; 
3. De onder 1 en 2 genoemde besluiten in het Provinciaal Blad bekend te 
maken; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief van bovengenoemde 
besluiten in kennis te stellen. 
 

16 Verduurzaming Eigen Organisatie 
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 De provincie Noord-Holland zet sterk in op het verduurzamen van haar eigen 
bezit. Daar valt namelijk grote winst te halen. Met een kleine selectie uit de 
vele projecten gericht op CO2 reductie, samengebracht in een digitaal boekje, 
geeft de provincie een aantal voorbeelden ter inspiratie aan elkaar en onze 
partners om vooral door te gaan op deze goede weg. 
 
Besluit: 
PS te informeren middels bijgevoegde brief over de publicatie van het boekje 
"CO2-reductie en duurzaamheid: 23 aansprekende voorbeelden bij de 
provincie Noord Holland. 
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Nazorgfonds begroting 2022 
Ingevolge de nazorgregeling in de Wet milieubeheer is de provincie na sluiting 
van een stortplaats belast met de eeuwigdurende nazorgverplichting. Voor de 
uitvoering van de nazorgverplichtingen is het Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie Noord-Holland ingesteld. Het college van GS stelt 
jaarlijks de begroting en de tabel met doelvermogens vast. 
 
Besluit: 
1. De begroting en tabel doelvermogens 2022 Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie Noord-Holland vast te stellen; 
2. De voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en aan Provinciale Staten aan 
te bieden. 
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Monitor Financiële Hygiëne November 2021 
In 2019 is het programma Financiële Hygiëne begonnen met als doel het 
verbeteren van de interne beheersing, financiële administratie en de daaraan 
gerelateerde planning & control cyclus. Eind 2020 is fase twee van start 
gegaan. Hierover is tijdens de vergadering van de Rekeningencommissie op 7 
december 2020 een presentatie gegeven. Ter afsluiting van fase twee wordt er 
middels de Monitor Financiële Hygiëne gerapporteerd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Monitor Financiële Hygiëne November 2021; 
2. Kennis te nemen van de presentatie Financiële Hygiëne November 2021 en 
deze door te geleiden naar de Rekeningencommissie op 16 december 2021. 
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Agenda Stichtingsbestuur NZKG 8 december 2021 
Het Stichtingsbestuur NZKG vergadert op  8 december 2021. De 
portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze vergadering 
voorzitten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Stichtingsbestuur Noordzeekanaalgebied op 8 december 2021; 
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2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Stichtingsbestuur NZKG. 
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Bevolkingsprognose Noord-Holland 2021-2050 
De prognose brengt voor Noord-Holland de ontwikkeling in beeld van het 
aantal inwoners, huishoudens en de indicatieve woningbehoefte in de periode 
2021-2050. 
 
Besluit: 
1. De Bevolkingsprognose Noord-Holland 2021-2050 vast te stellen; 
2. De Noord-Hollandse gemeenten via bijgevoegde brief te informeren; 
3. PS via bijgevoegde brief te informeren. 
 

21 
 

Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied 
Voor de waterverdeling binnen de regio IJsselmeergebied is de 
Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied opgesteld. De 
belangrijkste ontwikkeling is de intentie die wordt uitgesproken in de 
bestuursovereenkomst over het opnemen van een uniforme verdringingsreeks 
in de provinciale omgevingsverordeningen binnen de regio IJsselmeergebied. 
Dit heeft invloed op de waterverdeling en vervolgens op afspraken tussen de 
partijen van de bestuursovereenkomst. Het voorstel voor de regionale 
verdringingsreeks is opgenomen in de bestuursovereenkomst, maar treedt pas 
in werking na vaststelling van een wijziging van de Omgevingsverordening 
door PS. De bestuursovereenkomst wordt in januari 2022 door de 
deelnemende partijen ondertekend. 
 
Besluit: 
1. De Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied met de 9 
waterschappen, 5 provincies en RWS in het IJsselmeergebied aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Water te machtigen om de Bestuursovereenkomst 
Waterverdeling regio IJsselmeergebied te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren d.m.v. bijgaande brief. 
. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 115 van de heer Muurlink (PvdA) over 
waterbedeffect opkoopbescherming 
De heer A.J.M. Muurlink (PvdA) heeft vragen gesteld over Waterbedeffect 
opkoopbescherming. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

23 
 

Voorbereiding Bestuurlijk Overleg Stikstof 
GS informeren PS over een propositie stikstof en natuur waarmee GS richting 
de formatietafel voor een kabinet aangeeft welke rol zij wil spelen bij een 
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integrale aanpak van stikstof en natuur en wat daarvoor de benodigde 
voorwaarden zijn. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de definitieve propositie ‘stikstof en natuur’. 
2. Provinciale Staten per brief over de propositie te informeren. 
3. Portefeuillehouder Natuur, Landschap en Grond te machtigen voor het 
Bestuurlijk Overleg van 9 december 2021 op basis van de bijgevoegde agenda. 
 

 
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  12, 13, 14  
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412  23  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  20, 21, 22  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  10, 11  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  6, 7  
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  15, 16, 17, 18, 19  
L. van Lunteren tel. (06) 5689 7756  1, 2, 3, 4, 5, 8, 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=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/

