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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 9 november 2021 
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Instructie BIJ12 afwijken Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland 
ten behoeve van suikerbieten 
In artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming is bepaald dat Gedeputeerde 
Staten onder omstandigheden tegemoetkomingen verlenen voor faunaschade. 
Ter invulling van deze taak en bevoegdheid hebben Gedeputeerde Staten 
beleidsregels vastgesteld. Hierin is bepaald dat er geen tegemoetkoming wordt 
verleend indien de schade is aangericht aan knol-, bol- en wortelgewassen die 
na 1 december worden geoogst. Wegens betere teelt- en oogsttechnieken 
kunnen suikerbieten inmiddels echter langer op het land blijven staan. Daarom 
hebben Gedeputeerde Staten besloten om BIJ12 te instrueren af te wijken van 
deze beleidsregels, door ook een tegemoetkoming te gaan verlenen indien 
schade is aangericht aan suikerbieten die later dan 1 december worden 
geoogst 
 
Besluit: 
1. Af te wijken van de Beleidsregel tegemoetkoming schade Noord-Holland, 
door een tegemoetkoming te verlenen indien schade is aangericht aan 
suikerbieten die later dan 1 december worden geoogst; 
2. Bijgevoegde brief met instructie aan de directeur van BIJ12 te verzenden. 
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Openstellingsbesluiten Natuur Noord-Holland 2022 
Om de biodiversiteit te versterken subsidieert de provincie natuur- en 
landschapsbeheer, inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting 
van agrarische grond naar natuur. Hiervoor stelt de provincie jaarlijks de 
aanvraagperioden, de tarieven en de subsidieplafonds vast. Voor agrarisch 
natuurbeheer wordt het mogelijk om voor 1 jaar extra maatregelen te 
subsidiëren in het kader van aanvalsplan Grutto. Daarnaast wordt ook een 
wijziging van de “Uitvoeringsregeling Natuur en Landschapsbeheer 2016-
2021” en “Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
Noord-Holland” vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. Bijgaand “Openstellingsbesluit Natuur Noord-Holland 2022” en de volgende 
aanvraagperiodes, subsidieplafonds en tarieven vast te stellen, onder 
voorbehoud van vaststelling van het Programma Natuurnetwerk 2022 en de 
Begroting 2022 door Provinciale Staten. 
- Continuering natuurbeheer (SVNL-N) aanvraagperiode van 15 november 
2021 tot en met 31 december 2021 met een subsidieplafond van € 2.358.000, 
(€ 393.000, /jaar); 
- Inrichting en functieverandering nieuwe Natuur (SKNL) aanvraagperiode 1 
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januari 2022 tot en met 31 oktober 2022 met een subsidieplafond voor 
inrichting na functieverandering € 2.250.000, een subsidieplafond voor 
kwaliteitsverbetering van bestaande natuur (verbetering of omvorming 
natuurbeheertype) € 900.000,- en een subsidieplafond voor 
functieverandering € 3.998.000; 
2. Bijgaand “besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en 
landschapsbeheer Noord-Holland 2016–2021” vast te stellen; 
3. Bijgaand “besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie 
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland” vast te stellen; 
4. Bijgaand “Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer Noord-Holland 2022” 
vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van het Programma 
Natuurnetwerk 2022 en de Begroting 2022 door Provinciale Staten 
- aanvraagperiode 15 november 2021 tot en met 20 november 2021 met een 
subsidieplafond van € 300.000,-; 
5. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief; 
6. Het openstellingsbesluit en de wijzigingen te publiceren in het Provinciaal 
Blad. 
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Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans 
De ‘Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-
Holland 2021’ beoogt een impuls te geven aan de verhoging van de 
weerbaarheid tegen en bewustwording van ondermijning bij bestuurders van 
Noord-Hollandse gemeenten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan in de 
strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Om alle Noord-Hollandse gemeenten 
in aanmerking te laten komen voor deze regeling wordt ook met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 subsidie verleend 
 
Besluit: 
1. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-
Holland 2021’ vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de ‘Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke 
weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021’ vast te stellen op € 100.000,-; 
3. Akkoord te gaan met het verlenen van een subsidie lager dan €5.000,-; 
4. Dat het indienen van een aanvraag voor deze regeling mogelijk is van 17 
december 2021 om 9:00 uur, tot uiterlijk 29 december 2022 voor 17:00 uur; 
5. Subsidies in het kader van de 'Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke 
weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021’ met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2021 te verlenen; 
6. De bovenstaande besluiten te publiceren in het provinciaal blad; 
7. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 104 van mevrouw Van Geffen (Liberaal Noord-
Holland) over instrumenten en systemen bij transparante en inclusieve 
bestuurscultuur. 
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Mevrouw Van Geffen van Liberaal Noord-Holland stelde vragen over 
instrumenten en systemen bij transparante en inclusieve bestuurscultuur. 
 
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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Laatste begrotingswijziging 2021 
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2021 op basis 
van de huidige verwachtingen. 
 
Besluit: 
1. De ontwerp laatste begrotingswijziging 2021 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste 
begrotingswijziging 2021 vast te stellen; 
3. De ontwerp-laatste begrotingswijziging 2021 en Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te zenden. 
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CO2 impact analyse Noord-Holland 
Het rapport 'CO2- impactanalyse Noord-Holland‘ van CE Delft is afgerond. 
Aanleiding van deze studie is dat de provincie Noord-Holland, zoals 
aangegeven in het huidig coalitieakkoord, graag wil weten wat de impact is van 
haar beleid op de CO2-uitstoot. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport ‘CO2 impactanalyse Noord-Holland’; 
2. De CO2 impactanalyse Noord-Holland met bijgaande brief ter kennisname 
aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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MRA Greendeal 2021 
De provincie Noord-Holland gaat met de Metropoolregio Amsterdam de MRA 
Greendeal 2021 aan en ondertekent daarvoor de greendeals die in MRA-
verband zijn opgesteld over Houtbouw, Fiets MRA, Circulair Textiel en de 
afspraken Plastic en Circulair opdrachtgeven en inkopen. 
 
Besluit: 
1.De MRA Greendeals aan te gaan met de MRA, door ondertekening van de drie 
MRA Greendeals (MRA Fietsmetropool, Circulair Textiel en Houtbouw) en de 
twee afspraken (Plastics en Circulair inkopen) die zijn gepresenteerd tijdens de 
MRA Duurzaamheid Top 2021 van 15 oktober 2021; 
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2.De portefeuillehouder circulaire economie te machtigen om namens GS de 
MRA Greendeals te ondertekenen. 
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Onderhandelaarsakkoord Stichting Arbeidsmarkt- en Ontwikkelingsfonds 
Provincies 
Eind 2019 hebben sociale partners afgesproken te komen tot een fonds-cao 
voor het A&O-fonds Provincies i.v.m. de invoering van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren. Op 11 oktober 2021 is een onderhandelaarsakkoord 
bereikt. De fonds-cao is een bestendiging van de huidige werkwijze van het 
A&O-fonds Provincies en van de jaarlijkse geldelijke bijdrage. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord voor de fonds-cao 
Provinciale Sector met een looptijd van 1-1-2022 t/m 
31-12-2026; 
2. De sectormanager HRM te machtigen om dit besluit te melden aan het IPO 
en de Werkgeverscommissie van Provinciale Staten. 
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Rapportage bouwambassadeur 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie een 
bouwambassadeur aanstelt om de versnelling van de woningbouw in Noord-
Holland aan te jagen. Per 1 oktober 2020 is Lex Brans aangesteld als 
Bouwambassadeur en in een rapportage deelt hij na het eerste jaar zijn 
bevindingen en adviezen om de komende jaren door te pakken op de 
woningbouwopgave. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Rapportage Bouwambassadeur oktober 2021 en de 
inhoud daarvan; 
2. PS middels bijgaande brief te informeren over de Rapportage 
Bouwambassadeur en te verzoeken dit als technische briefing voorafgaand de 
commissie RWK te agenderen. 
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Zienswijze op concept actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ 
De gemeente Amsterdam heeft de concept actualisatie van de Nota van 
Uitgangspunten Sprong over het IJ ter inzage gelegd. De provincie dient een 
zienswijze in om haar ondersteuning voor het project uit te spreken en 
nogmaals te wijzen op de provinciale belangen bij de aansluiting op regionale 
fietsroutes, het belang van de cruisevaart, de doorgang van scheepvaart en de 
regionale context. 
 
Besluit: 
1. De brief met daarin de zienswijze van de provincie Noord-Holland op de 
concept actualisatie van de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ te 
versturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
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Amsterdam; 
2. PS hierover te informeren via bijgevoegde brief. 
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Geur - Ontwerpbesluiten I en II Tata Steel 
De Omgevingsdienst NZKG heeft twee ontwerpbesluiten opgesteld voor geur 
voor Tata Steel. Het eerste ontwerpbesluit betreft een herziening van het 
eerdere ontwerpbesluit voor een geurmaatregel bij Hoogoven 6. Het tweede 
ontwerpbesluit betreft het opstellen van geurvoorschriften voor het gehele 
bedrijf Tata Steel. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het voornemen van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied om de “ontwerpbesluiten I en II Geur Tata Steel” te 
nemen; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 89 van de heer Hollebeek en de heer Zoon 
(PvdD) over de uitspraak van de Raad van State omtrent bestemmingsplan 
Zandzoom 
De heer F.A.S. Zoon en de heer J.P. Hollebeek (Partij voor de Dieren) hebben 
vragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State omtrent 
bestemmingsplan Zandzoom. 
 
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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Regionale werkagenda mobiliteit Zuid-Kennemerland IJmond 
Samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland/ IJmond is een regionale 
agenda opgesteld met maatregelen om de mobiliteit in deze regio de komende 
tijd aan te pakken. Met deze werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het 
Perspectief Mobiliteit, wat 13 september 2021 is vastgesteld in Provinciale 
Staten. De regionale agenda dient om focus aan te brengen in de gezamenlijke 
inzet op het gebied van mobiliteit en kan gebuikt worden als discussiestuk met 
achterbannen. Inzet is om in het najaar 2022 dan met een volgende versie van 
de gezamenlijke agenda te komen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de werkagenda mobiliteit Zuid-Kennemerland/ IJmond; 
2. Deze ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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Omgevingsdienst IJmond, begrotingswijziging 2022 
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De begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst IJmond wordt aan PS 
toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. De 
begrotingswijziging regelt de gevolgen van het uitstel van de Omgevingswet. 
Aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen bij de documenten zijn, wordt PS 
voorgesteld om geen zienswijze te uiten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst 
IJmond; 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden 
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld een zienswijze op de 
begrotingswijziging 2022 naar voren te kunnen brengen. 
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 10 
november 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 bestuur op 10 november 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 10 november 
2021; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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IPO Bestuur 11 november 2021 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 11 november 2021 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 11 november 2021 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Europastrategie 2022-2030 
In de Europastrategie beschrijven wij voor prioritaire onderwerpen welke 
Noord-Hollandse belangen er op Europees niveau spelen en welke Europese 
activiteiten en samenwerkingen bijdragen aan het realiseren van de provinciale 
opgaven. 
 
Besluit: 
1. De concept Europastrategie 2022-2030 vast te stellen; 
2. Bijgaande voordracht aan PS betreffende de concept Europastrategie 2022-
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2030 vast te stellen; 
3. De voordracht met de bijlagen aan PS te zenden door middel van bijgaande 
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. Fillet                      tel. (06) 1830 6074  3, 4, 11  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088  17 
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412  1, 2  
K. Leers  tel. (06) 3168 8211  9, 10  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882  15, 16  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683  12, 13   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249  5, 6, 7, 8  
L. van Lunteren tel. (06) 5689 7756  14 
 
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/

