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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 11 oktober 2022 

 
1 
 

Advies op aanvraag opsporingsvergunning geothermie Andijk2 
ECW Geo Andijk BV (ECW) heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte 
aangevraagd voor de locatie Andijk 2. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk 
is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om, afgestemd 
met andere betrokken overheden, advies uit te brengen omdat het zoekgebied 
in Noord-Holland valt. Het advies over de opsporingsvergunning voor 
aardwarmte voor de locatie Andijk 2 is positief van aard, maar benoemt wel 
een aantal zaken die voor ons van belang zijn in het geval dat de vergunning 
zou worden toegekend aan ECW. 
 
Besluit: 
1. Het advies over de opsporingsvergunning voor aardwarmte voor de locatie 
Andijk 2 vast te stellen; 
2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren 
over het advies; 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

2 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 90 van de heer Van den Berg en de heer 
Jensen (JA21) over Adblue tekorten 
Naar aanleiding van een productiestop van AdBlue in Duitsland en mogelijke 
tekorten heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over de situatie in Noord-
Holland aangaande AdBlue. 
 
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. 
 

3 
 

Concept Energievisie Noord-Holland Noord 
Door rijk, provincies, gemeenten en waterschappen is afgesproken dat op 
provinciale schaal het regionale energiesysteem wordt geprogrammeerd. In 
Noord-Holland Noord zijn we in maart 2022 gestart met de Pilot Integraal 
Programmeren van het Energiesysteem. Het eerste resultaat van deze pilot is 
de concept Energievisie. Op basis van de Energievisie zullen GS voor 31 maart 
2023 een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
(pMIEK) vaststellen en aan de netbeheerders en het ministerie van EZK sturen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ‘concept-Energievisie Noord-Holland Noord’; 
2. PS via bijgevoegde brief te informeren. 
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RES Monitor NHN, actualiteiten en update RES-moties 
Op 11 oktober hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de monitor 
van de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Noord (NHN). De 
monitor voor Noord-Holland Zuid (NHZ) wordt op 25 oktober in GS besproken. 
De monitor NHN is met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan 
Provinciale Staten. Met de begeleidende brief wordt ook een update gegeven 
over een aantal RES-gerelateerde moties. Provinciale Staten wordt voorgesteld 
om motie M51-2022 over voorkomen faunaslachtoffers bij windturbines als 
afgedaan te beschouwen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de monitor RES NHN; 
2. Bijgaande brief en bijlagen te versturen aan PS, waarin PS worden 
geïnformeerd over de RES monitor NHN en andere actualiteiten en waarin 
wordt voorgesteld om motie M51-2022 als afgedaan te beschouwen. 
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Intentieovereenkomst OER-project A9-A5-A22 
Rijk, provincie en gemeenten werken langs de A9-A5-A22 en noordelijke 
gedeelten A1 en A2 samen aan een zogenoemd OER (Opwek Energie 
Rijksvastgoed)-project om de mogelijkheden voor hernieuwbare energie langs 
deze wegen te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van 
de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en spreken de 
intentie uit tot de samenwerking met de projectpartners gedurende de hierop 
volgende verkenningsfase. Hiertoe tekent de portefeuillehouder Klimaat en 
Energie namens het college van Gedeputeerde Staten de intentieovereenkomst. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de voorverkenningsfase voor het 
OER-project A9-A5-A22; 
2. In te stemmen met voorgenomen aanpak voor de verkenningsfase; 
3. De samenwerking met de projectpartners (rijk, gemeenten en netbeheerder) 
voort te zetten door het aangaan van bijgaande intentieovereenkomst met het 
rijk en de 12 gemeenten langs de A9; 
4. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen voor het 
ondertekenen van bijgaande intentieovereenkomst; 
5. Door middel van bijgaande brief PS te informeren over het besluit 
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Annotatie vergadering Dagelijks Bestuur omgevingsdienst Noord Holland 
Noord 12 oktober 2022 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 16 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 
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neemt kennis van de agendapunten van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 12 oktober 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 12 oktober 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Openstelling POP 3 onderdeel LEADER projecten 
GS hebben besloten om het onderdeel LEADER-projecten van de 
uitvoeringsregeling POP3-subsidies Noord-Holland open te stellen. 
 
Besluit: 
1. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel LEADER-projecten 2022 vast te 
stellen en het subsidieplafond vast te stellen op €600.000,-; 
2. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
3. PS te informeren over voorgaande besluiten via bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 95 van de heer Van den Berg (JA21) over 
afschalen productie wegens energiecrisis 
Gedeputeerde Staten geven antwoord op statenvragen van de heer D.J. van den 
Berg van JA21 over ‘afschalen productie door energiecrisis'. 
 
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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Bestuurlijke Commissie stikstof 13 oktober 2022 
Op 13 oktober 2022 vindt de Bestuurlijke Commissie stikstof plaats. De 
portefeuillehouder natuur neemt namens de provincie Noord-Holland deel. De 
leden van GS stemmen af over de Noord-Hollandse inzet in de Bestuurlijk 
Commissie stikstof. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorbereiding van de Bestuurlijke Commissie stikstof 
op 13 oktober 2022. 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over te gaan in de Bestuurlijk 
Commissie stikstof van 13 oktober 2022. 
3. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college naar rato 
van de BC-afspraken op 13 oktober a.s. 
redactionele bijdragen te leveren aan de reactie vanuit het IPO op het Advies 
van Johan Remkes. 
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Vaststelling Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen 
Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming 
een door Gedeputeerde Staten vastgesteld beheerplan te bestaan. Oostelijke 
Vechtplassen is aangewezen als Natura 2000-gebied, waarvoor Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Holland een beheerplan moet vaststellen. Dit 
gebeurt met instemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
omdat een deel van het gebied in die provincie ligt. In het beheerplan wordt de 
natuur in het gebied beschreven en de maatregelen die nodig zijn om dieren, 
planten en hun leefgebieden te beschermen. Het ontwerp beheerplan heeft 
vanaf 21 maart 2022 6 weken ter visie gelegen. Er zijn 45 zienswijzen 
ingediend. In de Nota van Antwoord worden de ingediende zienswijzen 
beantwoord en waar nodig is het beheerplan aangepast. Na instemming van 
Provincie Utrecht treedt het Natura 2000 beheerplan in werking. 
 
Besluit: 
1. De Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen op het ontwerp Natura 2000-beheerplan Oostelijke Vechtplassen 
vast te stellen, 
2. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het Natura 2000-
beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028 vast te stellen, 
3. Gedeputeerde staten van Utrecht te verzoeken in te stemmen met de 
vaststelling van het  Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen; 
4. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
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Voortgang en vervolg van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds 
Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het Economisch Herstel- en 
Duurzaamheidsfonds. De situatie in oktober 2022 met betrekking tot Corona 
lijkt gelukkig ten goede gekeerd. Hoewel er uiteraard op dit moment andere 
urgente maatschappelijke vraagstukken spelen die onzekerheid met zich 
meebrengen, is de crisissfeer rond Corona grotendeels voorbij en het Rijk 
verwacht ook geen grote lockdowns meer. GS willen meer focus leggen op de 
verduurzaming van de gebouwde omgeving en de technische arbeidsmarkt, 
maar zien op dit moment geen aanleiding nieuwe maatregelen te nemen 
bovenop wat al in uitvoering en voorbereiding is. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over het 
Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. 
 

12 
 

Vergadering van het Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden N.V. d.d. 13 oktober 
2022 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De gedeputeerde Zeehavens is lid van het bestuur van 
de stichting Zeehaven IJmuiden N.V. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 13 oktober 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de vergadering van het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 13 
oktober 2022. 
 

13 
 

Afdoening motie M96-2021 gezonde leefomgeving en leefbaarheid in de MRA 
Bij de behandeling van het ontwerp van het Verstedelijkingsconcept MRA 
hebben PS in het kader van het aangeven van wensen en bedenkingen een 
motie over leefomgeving en leefbaarheid aangenomen. Dit besluit gaat over de 
afhandeling van die motie M96-2021. 
 
Besluit: 
1. PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van motie M96-
2021; 
2. PS te verzoeken om de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 

14 
 

Ontheffingsverzoek van de gemeente Oostzaan voor tijdelijke huisvesting 
spoedzoekers 
Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de 
regio Zaanstreek-Waterland leggen GS nadere uitgewerkte locaties in de regio 
Zaanstreek-Waterland en specifiek een ontheffingsverzoek van de gemeente 
Oostzaan voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers in BPL 
voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies. 
 
Besluit: 
1. Een positieve grondhouding in te nemen met betrekking tot een verzoek van 
de gemeente Oostzaan omtrent het verlenen van een ontheffing van BPL ten 
behoeve van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers; 
2. Over deze aanvraag advies te vragen aan PS en daartoe bijgaande brief ter 
bespreking aan te bieden voor de B-agenda van de commissie Ruimte, Wonen 
en Klimaat. 
 

15 
 

Ontheffingsverzoek van de gemeente Wormerland voor tijdelijke huisvesting 
spoedzoekers 
Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de 
regio Zaanstreek-Waterland leggen GS nadere uitgewerkte locaties in de regio 
Zaanstreek-Waterland en specifiek een ontheffingsverzoek van de gemeente 
Wormerland voor de realisatie van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers in 
BPL voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies. 
 
Besluit: 
1. Een positieve grondhouding in te nemen met betrekking tot een verzoek van 
de gemeente Wormerland omtrent het verlenen van een ontheffing van BPL ten 
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behoeve van tijdelijke huisvesting voor spoedzoekers; 
2. Over deze aanvraag advies te vragen aan PS en daartoe bijgaande brief ter 
bespreking aan te bieden voor de B-agenda van de commissie Ruimte, Wonen 
en Klimaat. 
 

16 
 

Besluit verlenging ‘Samenwerkingsovereenkomst Monitoringsprogramma 
Vismigratie Noordzeekanaal en Ommelanden’ 
In 2017 is door Gedeputeerde Staten het besluit genomen de 
Samenwerkingsovereenkomst Monitoringsprogramma Vismigratie 
Noordzeekanaal en Ommelanden’ aan te gaan. Het doel van de samenwerking 
is als volgt geformuleerd: ‘Het vergroten van het ecologisch, financieel en 
communicatief rendement van de investeringen in vismigratie en  ecologie 
door samenwerking tussen publieke, maatschappelijke en private partijen in 
het Noordzeekanaalgebied.' Gedeputeerde Staten hebben ingestemd om de 
samenwerkingsovereenkomst te verlengen tot en met 2027. De looptijd van de 
samenwerkingsovereenkomst sluit dan aan bij de huidige uitvoeringsperiode 
van de Kaderrichtlijnwater (2022-2027). 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met een verlenging van de Samenwerkingsovereenkomst 
Monitoringsprogramma Vismigratie Noordzeekanaal en Ommelanden tot en 
met 2027, overeenkomstig artikel 11; 
2. PS te informeren met bijgevoegde 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. Botman  tel. (06) 5581 7925 1 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 7, 8   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 13, 14, 15, 16  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 3, 4, 5, 6   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 2   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 11, 12   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 9, 10  
 
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. 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=7d0dba9f-8e59-44ba-bcac-262214a65d03&FoundIDs=&year=2022
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• 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/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

