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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 10 mei 2022 

 
1 
 

Controlstatuut 

GS stellen het controlstatuut provincie Noord-Holland vast. Dit controlstatuut 
bevat een uitwerking van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van de concerncontroller. Het controlstatuut wordt gepubliceerd in het 
Provinciaal blad. 
 

Besluit: 

1. Het Controlstatuut provincie Noord-Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
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Jaarplan Concerncontrol 2022-2023 

De financiële verordening en het controlstatuut beschrijven de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Concerncontrol. In het jaarplan 
worden deze vertaald naar reguliere werkzaamheden en concrete activiteiten in 
2022-2023. 
 

Besluit: 

Het Jaarplan Concerncontrol 2022-2023 vast te stellen en ter kennisname door 
te sturen naar PS. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 41 van mevrouw Van Andel (CDA) over opvang 
vluchtelingen en statushouders in Noord-Holland 

Door het lid van Provinciale Staten, mevrouw W. van Andel (CDA) zijn vragen 
gesteld over de opvang vluchtelingen en 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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Energiehaven 

Om te komen tot de Energiehaven in IJmuiden hebben in 2020 de Staat der 
Nederlanden, Provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, Port of Amsterdam, 
Zeehaven Ijmuiden en Tata Steel een convenant gesloten. Het convenant heeft 
een looptijd tot 1 juni 2022. Echter, om de energiehaven te kunnen realiseren 
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is meer tijd nodig. Derhalve wordt het convenant verlengd, tevens wordt de 
Minister van Economische Zaken en Klimaat uitgenodigd actief te participeren 
in het traject. 
 

Besluit: 

1. De verlenging van het convenant Energiehaven met de staat der 
Nederlanden, de gemeente Velsen, Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden en 
Tata Steel aan te gaan; 
2. Met bijgaande brief de minister van EZK verzoeken om deel te nemen aan 
het project Energiehaven; 
3. PS te informeren over het verlengen van het convenant inzake de 
Energiehaven op basis van de hiervoor bijgevoegde brief. 
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Aanpassingen Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en 
Voortgangsrapportage 2021 

Eind 2017 is het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen vastgesteld door 21 
partijen, waaronder de provincie Noord-Holland. Inmiddels loopt dit akkoord 
ruim 4 jaar en bleken er aanpassingen noodzakelijk in zowel de aansturing als 
de governance. Via een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over deze 
aanpassingen. Tevens ontvangen Provinciale Staten de voortgangsrapportage 
2021 van het Gebiedsakkoord. 
 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de door de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen 
genomen besluiten met betrekking tot aanpassingen in het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen als ook kennis te nemen van de door de stuurgroep 
vastgestelde Voortgangsrapportage 2021; 
2. Via bijgaande brief PS te informeren over de aanpassingen in het 
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en daarbij de Voortgangsrapportage 
2021 ter kennisname toe te zenden. 
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Ontheffing Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 voor Noordeinde 65 
Oostzaan 

Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties 
in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. 
Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve 
grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de 
Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. 
De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 
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leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor 
Noordeinde 65 in Oostzaan voldoet daar aan. 
 

Besluit: 

1. Op grond van artikel 13.4 voor het bouwplan Noordeinde 65 ontheffing te 
verlenen aan de gemeente Oostzaan van artikel 6.46 lid 3 van de 
Omgevingsverordening 2020; 
2. De gemeente Oostzaan te informeren met bijgevoegde brief; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 37 van de heer Steeman (D66) over 
leefbaarheid rondom N203 Assendelft-Krommenie 

Statenlid de heer Steeman (D66) heeft vragen gesteld over leefbaarheid 
rondom N203 Assendelft-Krommenie. De aanleiding van de vragen is de 
uitspraak van Minister Harbers (VVD) in de commissie Infrastructuur en 
Waterstaat van de Tweede Kamer over de verbinding A8-A9. 
 

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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Beantwoording Statenvragen nr. 39 van de heer Hollebeek (PvdD) over de 
verbinding A8-A9 

Statenlid de heer Hollebeek (PvdD) heeft vragen gesteld over de Verbinding 
A8-A9. De aanleiding van de vragen is de uitspraak van Minister Harbers (VVD) 
in de commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer over de 
verbinding A8-A9. 
 

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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Deelname provincie Noord-Holland aan City Deal 'slimme stad' 

Het college van GS van de provincie Noord-Holland heeft besloten om als partij 
toe te treden tot de City Deal 'slimme stad'. Deze heeft tot doel om er samen 
met gemeenten, regio’s, kennisinstellingen en bedrijfsleven voor te zorgen dat 
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innovaties goed verlopen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van 
beschikbare data. De provincie Noord-Holland zal participeren in drie 
werkgroepen: 1. sensoren en privacy. 2. lokaal meten, onder meer gericht op 
burgerinitiatieven 3. smart mobility als onderdeel van de smart city. 
 

Besluit: 

1. Toe te treden als partij tot de City Deal 'slimme stad' en daarmee deze 
overeenkomst aan te gaan met 57 andere partijen; 
2. De intentie uit te spreken om bij een eventuele voortzetting van deze 
overeenkomst na 2022 de provinciale deelname met twee jaar te verlengen; 
3. De portefeuillehouder ‘ICT en data’ te machtigen om namens het college van 
GS het Addendum te ondertekenen. 
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Geannoteerde IPO Bestuur agenda 12 mei 2022 

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 12 mei 2022. 
 

Besluit: 

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 12 mei 2022 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude op 12 
mei 2022 

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks als Algemeen 
Bestuur van dit recreatieschap. 
 

Besluit: 

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Recreatieschap Spaarnwoude op 12 mei 2022 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmeerder- en 
Uitgeestermeer (RAUM) op 11 mei 2022 

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer (RAUM). De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks 
Bestuur als het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
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Besluit: 

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op 11 mei 2022 en 
in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-Waterland 11 
mei 2022 

De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Twiske-
Waterland. 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 Recreatieschap Twiske-Waterland op 11 mei 2022 en in te stemmen 
met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Ontwerp-Natuurbeheerplan 2023 

Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de 
subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het 
ontwerp Natuurbeheerplan 2023 ter visie gelegd. De wijzigingen ten opzichte 
van het Natuurbeheerplan 2022 zijn overlegd met de belanghebbende(n). 
 

Besluit: 

1. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2023, waaronder het digitale kaartmateriaal, 
vast te stellen; 
2. Het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 conform afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht ter inzage te leggen in de periode van 23 mei tot en met 3 
juli 2022; 
3. De financiële tekorten in 2023 en 2024 op te lossen binnen programma 5 
Groen; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief; 
5. Beheerders van (agrarische) natuurterreinen, de natuurcollectieven, de 
agrarische collectieven en andere belanghebbende bij het (agrarisch) 
natuurbeheer in Noord-Holland, te informeren door middel van bijgaande 
brief. 
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Wijziging subsidie functieverandering SKNL 

De Uitvoeringsregeling Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-
Holland biedt de mogelijkheid om subsidie te verlenen voor het wijzigen van 
agrarische grond in natuur. Deze subsidie bedraagt maximaal het verschil 



 

Pagina 6 
 

tussen de waarde vóór en ná functieverandering, afhankelijk van het 
natuurtype dat aan de percelen is toegekend in het Natuurbeheerplan. Na een 
langlopende juridische procedure hebben gedeputeerde staten de gronden 
opnieuw laten taxeren op basis van de gerealiseerde en eveneens 
gesubsidieerde natuurinrichting en het bijbehorende natuurtype. Op basis 
daarvan is de subsidie naar boven bijgesteld tot een bedrag van € 417.623,00. 
 

Besluit: 

1. Op basis van artikel 20, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Subsidie 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland, uitgaande van een 
nieuwe taxatie naar aanleiding van een beroepsprocedure, aan de stichting De 
Hooge Weide, het eerder beschikte subsidiebedrag van € 314.730,00 (besluit 
met kenmerk 577080/721888) te verhogen met € 102.893,00. Het totale 
bedrag komt daarmee op € 417.623,00; 
2. Aan stichting De Hooge Weide een vergoeding voor gemaakte proceskosten 
te verstrekken op basis van het Besluit proceskosten bestuursrecht ter hoogte 
van € 1.518,00. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 29 van Statenlid Zoon (Partij voor de Dieren) 
over meerjarige ontheffing voor doodschieten en vergassen van 
honderdduizenden ganzen in de hele provincie 

De heer F.A.S Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over “de 
Meerjarige ontheffing voor doodschieten en vergassen van honderdduizenden 
ganzen in de hele provincie”. 
 

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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Beantwoording Statenvragen nr. 33 van Statenlid Cardol (GroenLinks), mevrouw 
Strens (D66) en mevrouw Jellema (PvdA) over Voorland Blaricum 

De Statenleden M.T. Cardol (GroenLinks),  A.J.C.E. Strens MSc (D66) en  A.A.J. 
Jellema (PvdA) stellen vragen over de ruimtelijke ontwikkeling bij Voorland 
Stichtse Brug in de gemeente Blaricum. 
 

Besluit: 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
 

 
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 11, 12, 13   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 14, 15, 16, 17   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 5, 6   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 9, 10   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 7, 8   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 4   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 1, 2, 3 
 
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/

