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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 12 april 2022 

 
1 
 

Lidmaatschap hydrogen valley 3S platform 
Binnen de Europese Commissie bestaat het zogenoemde Hydrogen Valley 
partnership 3S platform. Hier kunnen regio’s zich bij aanmelden. Doel van het 
platform is het bijdragen aan de decarbonisatie van de Europese economie 
door onder andere lobby voor simulerend beleid en regelgeving en het 
bevorderen van kennisdeling tussen de aangesloten partners. Door het 
uitbrengen van een Letter of Interest maken wij ons voornemen kenbaar om lid 
te worden van het Hydrogen Valley partnership 3S platform. 
 
Besluit: 
1. Het voornemen uit te spreken om lid te worden van het Hydrogen Valley 
partnership 3S platform; 
2. Portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen bijgaande Letter of 
Interest namens de provincie Noord-Holland te ondertekenen; 
3. De Letter of Interest na ondertekening op te sturen aan het Hydrogen Valley 
partnership 3S platform. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 31 van de heer Heijnen (CDA) over 
verduurzaming dorps- en buurthuizen 
De heer D.G. Heijnen (CDA) heeft vragen gesteld over de verduurzaming van 
dorps- en buurthuizen. Dit in het kader van het RVO ontzorgingsprogramma 
‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ en in het kader van het Economisch 
Herstel- en Duurzaamheidsfonds. 
 
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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IPO Bestuur 14 april 2022 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 14 april 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 14 april 2022 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Annotatie agenda dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 13 
april 2022 
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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 13 april 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 13 april 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Uitvoeringsregeling HIRB: ABCD-lijst, subsidieplafond, openstelling 2022 
De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent 
ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 voor de fysieke 
herstructurering van bedrijventerreinen wordt dit jaar opengesteld 28 april tot 
en met 26 mei, met een subsidieplafond van € 1.500.000,-. 
 
Besluit: 
1. Het subsidieplafond voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie 
herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 
2020 in een openstellingsbesluit vast te stellen op € 1.500.000; 
2. Het openstellingsbesluit met het subsidieplafond van € 1.500.000 te 
publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. De ABCD-lijst HIRB voor 2022 vast te stellen. 
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Wijziging openstellingsbesluit POP3 onderdeel niet-productieve investeringen 
water 
GS hebben besloten om voor het onderdeel niet-productieve investeringen 
water van de uitvoeringregeling POP3 subsidies Noord-Holland een deel-
subsidieplafond 2021 te wijzigen. 
 
Besluit: 
1. Het gewijzigde openstellingsbesluit POP3 onderdeel niet-productieve 
investeringen water 2021, vast te stellen en het deel-subsidieplafond 2021 
voor het Hoogheemraadschap Rijnland vast te stellen op € 800.000,00; 
2. Besluit 1 te publiceren in het provinciaal blad; 
3. PS te informeren over voorgaande besluiten via bijgaande brief. 
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Bestuurlijk Overleg Stikstof 14 april 2022 
Op 14 april aanstaande vindt het Bestuurlijk Overleg Stikstof met de minister 
voor Natuur en Stikstof en de provincies plaats. De portefeuillehouder natuur 
neemt namens de provincie Noord-Holland deel aan het Bestuurlijk Overleg 



 

Pagina 3 
 

Stikstof. De leden van GS stemmen af over de Noord-Hollandse inzet in het 
Bestuurlijk Overleg Stikstof. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorbereiding van het gesprek met de minister voor 
Natuur en Stikstof en het IPO op 14 april 2022 over de in de agenda van het 
Bestuurlijk Overleg Stikstof opgenomen onderwerpen; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over te gaan in het Bestuurlijk Overleg Stikstof van 14 april 
2022. 
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Bodemenergieplan Amstel III en Arenapoort Amsterdam 
In het bodemenergieplan is aangegeven waar en op welke diepte 
bodemenergiesystemen kunnen worden gerealiseerd. Met behulp van het plan 
kan de ondergrond optimaal worden benut en kan negatieve interferentie 
tussen systemen worden voorkómen. Hiermee wordt bijgedragen aan het 
realiseren van duurzame energiedoelstellingen. Gemeente en provincie 
betrekken het plan bij het beoordelen van vergunningaanvragen waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. 
 
Besluit: 
1. Het bodemenergieplan Amstel III en Arenapoort te betrekken bij toetsing 
van vergunningaanvragen voor bodemenergiesystemen; 
2. Het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam te informeren 
door middel van bijgaande brief. 
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Bodemenergieplan Hamerkwartier Amsterdam 
In het bodemenergieplan is aangegeven waar en op welke diepte 
bodemenergiesystemen kunnen worden gerealiseerd. Met behulp van het plan 
kan de ondergrond optimaal worden benut en kan negatieve interferentie 
tussen systemen worden voorkómen. Hiermee wordt bijgedragen aan het 
realiseren van duurzame energiedoelstellingen. Gemeente en provincie 
betrekken het plan bij het beoordelen van vergunningaanvragen waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn. 
 
Besluit: 
1. Het bodemenergieplan Hamerkwartier te betrekken bij toetsing van 
vergunningaanvragen voor bodemenergiesystemen; 
2. Het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam te informeren 
door middel van bijgaande brief. 
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Aanwijzen zwemwater 2022 
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de 
kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 
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2022 worden 151 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2021 zijn de locaties 
Oud Valkeveen in de gemeente Gooise Meren en de Watergeus te Velsen van de 
lijst afgevoerd. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden, de zwemlocaties in oppervlaktewater aan te wijzen, 
zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit; 
2. Het besluit conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 
3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren; 
4. De minister van Infrastructuur en Waterstaat middels bijgaande brief te 
informeren. 
 

11 
 

Prijsontwikkelingen in de GWW 
Beheer, onderhoud en verbetering van de provinciale infrastructuur worden 
fors duurder door prijsstijgingen en schaarste van goederen. We bekijken per 
project en contract wat de gevolgen zijn en hoe we die het beste kunnen 
opvangen. Om Noord-Holland slim, schoon en veilig bereikbaar te houden 
zullen wij over het gebruik van schaarse grondstoffen afstemmen en 
samenwerken met andere opdrachtgevers in de bouw. 
 
Besluit: 
PS te informeren over prijsontwikkelingen in de grond-, weg- en waterbouw 
middels bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 25 van de heer Hoogervorst (SP) over gevolgen 
binnenvaart en natuur ‘bedienregime’ noodbrug Wormer (Zaanbrug) 
De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over gevolgen binnenvaart en 
natuur ‘bedienregime’ noodbrug Wormerveer. 
 
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. 
 

 
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 5, 6   
M. van den Heuvel     tel. (06) 1860 9412 7   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 8, 9, 10   



 

Pagina 5 
 

I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882 1, 2, 3, 4   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 11, 12   
 
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/

