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

 
1 
 

Ontwerp wijziging werkingsgebieden en bijlagen Omgevingsverordening 
Noord-Holland ronde 2022-II 
Gedeputeerde Staten stellen de wijziging van werkingsgebieden en bijlagen die 
zijn opgenomen in de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. 
De voorgenomen wijzigingen worden ter inzage gelegd waarna Gedeputeerde 
Staten een definitief besluit nemen over de wijzigingen. 
 
Besluit: 
1. De wijziging van de begrenzing van de werkingsgebieden zoals opgenomen 
in bijgevoegde bijlage “Ontwerp wijziging werkingsgebieden 
Omgevingsverordening Noord–Holland ronde 2022-II” in ontwerp vast te 
stellen; 
2. De wijziging van de bijlagen zoals opgenomen in bijgevoegde bijlage 
“Ontwerp wijziging bijlagen Omgevingsverordening Noord–Holland ronde 
2022-II” in ontwerp vast te stellen; 
3. Het “Ontwerp wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord–
Holland ronde 2022-II” met de tabel en de bijbehorende viewer en het 
“Ontwerp wijziging bijlagen Omgevingsverordening Noord–Holland ronde 
2022-II” vanaf 22 augustus 2022 t/m 3 oktober 2022 ter inzage te leggen; 
4. PS te informeren met bijgevoegde brief; 
5. De portefeuillehouder Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsverordening Noord–Holland te machtigen om redactionele 
wijzigingen door te voeren. 
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Uitvoering toezegging KRW-Omgevingswet Regionaal Waterprogramma d.d. 31 
januari 2022 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over mogelijke aanvullende 
maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere op basis van de 
Omgevingswet. Dit ter uitvoering van een toezegging tijdens de behandeling 
door Provinciale Staten van het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 
2022-2027 op 31 januari jl. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over mogelijke 
aanvullende maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), onder andere op 
basis van de Omgevingswet. 
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Reactie op Ruimtelijke ordeningsbrief 
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Op 17 mei 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening (VRO) Hugo de Jonge zijn Ruimtelijke Ordeningsbrief gepubliceerd. 
GS geven in een brief hun schriftelijke reactie hierop. 
 
Besluit: 
1. De schriftelijk reactie op de Ruimtelijke Ordeningsbrief van 17 mei 2022 van 
de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge 
vast te stellen; 
2. De schriftelijke reactie middels bijgevoegde brief te versturen naar de 
minister van VRO; 
3. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
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Vaststelling Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten 
klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke 
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 en het 
bijbehorende subsidieplafond vast. Via deze regeling kunnen gemeenten bij de 
provincie subsidie aanvragen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om 
de gevolgen van klimaatverandering te beperken. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie fysieke uitvoeringsprojecten 
klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie fysieke 
uitvoeringsprojecten klimaatadaptatie Noord-Holland 2022 vast te stellen op € 
2.000.000 en de regeling open te stellen van 1 november 2022 tot en met 15 
september 2023; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over het besluit. 
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Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2020 - 2050 
Op 17 november 2020 hebben GS samen met de IJmond gemeenten het 
Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige 
IJmond vastgesteld. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket van 
bestaande en nieuwe maatregelen voor de korte en de langere termijn. De 
voortgangsrapportage gaat over de periode juli 2021 tot en met juni 2022. 
 
Besluit: 
1. De Voortgangsrapportage van het Programma Tata Steel 2020-2050: 
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond vast te stellen; 
2. Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma VTH 
Programma Tata Steel 2020-2022 van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied; 
3. Deze rapportages met een begeleidende brief aan PS te zenden. 
 

6 Uitkomsten expertmeetings RIVM-Tata Steel 
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 Naar aanleiding van het RIVM rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van 
neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio’ hebben er een 
aantal expertmeetings plaatsgevonden tussen RIVM en Tata Steel om het 
verschil tussen wat enerzijds in het luchtmeetnet aan PAK en een aantal 
metalen wordt gemeten en anderzijds wat er op basis van berekeningen met 
onder meer de elektronische milieujaarverslagen van Tata Steel wordt 
verwacht. Belangrijkste conclusie is dat partijen een beter inzicht hebben in de 
factoren die het verschil verklaren tussen wat er enerzijds in het luchtmeetnet 
aan PAK en aantal metalen wordt gemeten en anderzijds wat er op basis van 
berekeningen met onder meer de elektronische milieujaarverslagen van Tata 
Steel wordt verwacht. Op basis van deze conclusie zal er een actualisatie 
plaatsvinden van het e-MJV 2021 en zal het gesprek met het Rijk over het 
wettelijk stelsel registratie emissies worden voortgezet. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de expertmeetings RIVM-Tata Steel 
naar aanleiding van het RIVM rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van 
neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio’; 
2. PS per brief te informeren over de uitkomsten van de expertmeetings RIVM-
Tata Steel. 
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Ontwerpbesluiten intrekkingsverzoek natuurvergunning en 
actualisatieverzoeken omgevingsvergunning milieu - Tata Steel 
Begin 2022 zijn er bij de provincie Noord-Holland drie verzoeken ingediend 
over vergunningen die zijn verleend aan Tata Steel. Eén verzoek houdt relatie 
met de natuurvergunning van Tata Steel en gehele of gedeeltelijke intrekking 
hiervan. Twee verzoeken relateren aan de omgevingsvergunning milieu. Het 
gaat om aanscherping met betrekking tot NOx (Stikstofoxiden) en SO2 
(Zwaveldioxide). Daarnaast wordt gevraagd om aanscherping van de 
omgevingsvergunning milieu met betrekking tot ZZS (zeer zorgwekkende 
stoffen) en stof. De ontwerpbesluiten zijn gereed en liggen vanaf donderdag 
14 juli 2022 voor zes weken ter inzage bij de omgevingsdiensten en via 
www.officielebekendmakingen.nl 
 
Besluit: 
1. Het ontwerpbesluit van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord inzake het 
intrekkingsverzoek natuurvergunning Tata Steel te onderschrijven; 
2. Het ontwerpbesluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied inzake 
de actualisatieverzoeken omgevingsvergunning milieu Tata Steel te 
onderschrijven; 
3. PS met bijgaande brief te informeren over de ontwerpbesluiten die worden 
genomen door de omgevingsdiensten Noord-Holland Noord en 
Noordzeekanaalgebied. 
 

8 Samenwerkingsovereenkomsten EU subsidieprojecten MRA-E 
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 Met dit besluit stemmen Gedeputeerde Staten in met het aangaan van de 
overeenkomsten INCIT-EV en DATA CELLAR binnen het Europese 
subsidieprogramma Horizon. Met het project INCIT-EV demonstreren we 
innovatieve laadinfrastructuur. In DATA CELLAR zetten we ons samen in om 
energiedata vanuit verschillende sectoren te koppelen, toegankelijker en 
openbaar te maken. 
 
Besluit: 
1. Een wijziging van de bestaande samenwerkingsovereenkomst met diverse 
partijen aan te gaan ten behoeve van het INCIT-EV project (CA/ consortium 
agreement, hierna CA INCIT-EV); 
2. De subsidieovereenkomst (GA/grant agreement, hierna ‘GA DATACELLAR’) 
met diverse partijen aan te gaan ten behoeve van het Data Cellar project; 
3. Een consortiumovereenkomst (CA/consortium agreement, hierna ‘CA DATA 
CELLAR’) met diverse partijen aan te gaan ten behoeve van het Data Cellar 
project; 
4. De portefeuillehouder Bereikbaarheid en Mobiliteit te machtigen de onder 1., 
2. en 3. genoemde samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen; 
5. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond 13 juli 2022 
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de Provincie Noord-Holland, 
diverse taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) voor bodemzaken en een klein aantal provinciale 
inrichtingen. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze 
Omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond 13 juli 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie vergadering algemeen bestuur OD NZKG 15 juli 2022 
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 algemeen bestuur van de OD NZKG op 15 juli 2022. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 15 juli 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Definitieve aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van 
Hoofddorp 
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 28 april 2022 
per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een 
stimuleringsgebied zonne-energie aan de IJweg in het noorden van Hoofddorp. 
Na het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied 
definitief aan te wijzen. 
 
Besluit: 
1. Op verzoek van gemeente Haarlemmermeer het stimuleringsgebied zonne-
energie in het noorden van Hoofddorp definitief aan te wijzen; 
2. Bijgaand wijzigingsbesluit vast te stellen waarmee een kaart met 
geografische ligging van het stimuleringsgebied zonne-energie ‘Trio 
Investment IJweg’ aan bijlage 2 van de Omgevingsregeling NH2020 wordt 
toegevoegd; 
3. PS hierover te informeren met bijgaande brief; 
4. De gemeente Haarlemmermeer hierover te informeren met bijgaande brief. 
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Annotatie vergadering Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord 13 juli 2022 
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 
neemt kennis van de agendapunten van de vergadering van het dagelijks 
bestuur op 13 juli 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 30 juni 2022; 
2. Instemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord 13 juli 2022 
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 
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bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
algemeen bestuur op 13 juli 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 13 juli 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Verslag ERIAFF conferentie 14 en 15 juni 2022 
Gedeputeerde Ilse Zaal heeft op 14 en 15 juni jl. deelgenomen aan de jaarlijkse 
ERIAFF conferentie in Thessaloniki. Het verslag geeft een weergave van het doel 
en de opbrengst van deze deelname. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag over de jaarlijkse ERIAFF tuinbouw 
conferentie in Thessaloniki; 
2. Bijgaande brief en het verslag ter kennisname toe te sturen aan PS. 
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Werkbezoek Murcia 14 tot 16 juli 2022 
Bilaterale samenwerking met Europese regio's is een van de voornemens in de 
Europastrategie 2022 - 2030. Van 14 tot 16 juli 2022 brengen de Commissaris 
van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de 
regio Murcia met als doel het bevorderen van zulke interregionale 
samenwerking, in het bijzonder op het gebied van de arbeidsmarkt binnen de 
thema’s energietransitie en tuinbouw en op het gebied van innovatie in de 
tuinbouw. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voornemen van de Commissaris van de Koning en de 
gedeputeerden Loggen en Zaal om van 14 tot 16 juli 2022 een werkbezoek te 
brengen aan de regio Murcia (Spanje); 
2. Een intentieverklaring aan te gaan met de regio Murcia om de samenwerking 
te bevorderen en in het bijzonder te onderzoeken waar samenwerking mogelijk 
is op het gebied van de arbeidsmarkt binnen de thema’s energietransitie en 
tuinbouw en op het gebied van innovatie in de tuinbouw; 
3. De intentieverklaring tijdens het werkbezoek door de Commissaris van de 
Koning namens Gedeputeerde Staten te laten ondertekenen; 
4. PS met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van dit werkbezoek. 
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Openstelling, subsidieplafond en wijziging Uitvoeringsregeling subsidie 
landschapsontwikkeling Westeinderscheg 
De uitvoeringsregeling beoogt projecten te financieren die een bijdrage leveren 
aan het doel van versterking van het landschap en verbetering van de 
toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg. De 
uitvoeringsregeling is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Noord-
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Holland op 6 juli 2021. De genomen besluiten betreffen de openstelling van de 
regeling en een wijziging van het subsidieplafond en maximale hoogte van het 
aan te vragen bedrag. 
 
Besluit: 
1. Het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie 
landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond en de openstellingsperiode voor de Uitvoeringsregeling 
subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021 vast te 
stellen; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Voortgangsrapportage Agenda Weerbaar NH 2022 
De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord 
‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere 
verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de 
voortgang plaats richting Provinciale Staten. De voortgangsrapportage Agenda 
Weerbaar Noord-Holland 2022 is vastgesteld door het college van 
Gedeputeerde Staten op 12 juli 2022 en ter bespreking aangeboden aan de 
Commissie EFB. 
 
Besluit: 
1. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar NH 2022 vast te stellen; 
2. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar NH 2022 ter bespreking aan de 
bieden aan de Commissie EFB. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 60 van de heer Hoogervorst (SP) over onrust 
bij, onrust om de brandweer 
Statenlid de heer Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over onrust bij de 
brandweer. 
 
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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Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling versterken maatschappelijke sector 
Noord-Holland 2021 
GS verlengen de Uitvoeringsregeling subsidie versterken maatschappelijke 
sector Noord-Holland 2021 met een jaar. De regeling maakt deel uit van het 
pakket aan maatregelen van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds. 
Gemeenten staat een subsidie ter beschikking om activiteiten te financieren 
voor het versterken van de maatschappelijke sector. De regeling is gewijzigd 
zodat gemeenten langer gebruik kunnen maken van de subsidieregeling. 
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Besluit: 
1. Het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie versterken 
maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 vast te stellen; 
2. Het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie versterken 
maatschappelijke sector Noord-Holland 2021 in het Provinciaal Blad bekend te 
maken; 
3. Provinciale Staten over besluit 1 en 2 te informeren via bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 61 van mevrouw Van Geffen (Liberaal Noord-
Holland) en mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over stapeling van vraagstukken 
voor havens NZKG-gebied 
Mevrouw Van Geffen (Liberaal Noord-Holland) en mevrouw Koning-Hoeve 
(CDA) hebben Statenvragen gesteld over de stapeling van vraagstukken voor 
havens in het Noordzeekanaalgebied. 
 
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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Geborgde zetels waterschappen 
PS worden geïnformeerd over de wetswijzigingen rondom de geborgde zetels 
in de waterschapsbesturen, enkele toezeggingen gedaan in de commissie NLG 
van 13 juni 2022 en de uitkomsten van de gesprekken met de dijkgraven over 
het vraagstuk van geborgde zetels en in hoeverre dit nog aansluit bij de 
huidige maatschappelijke opgaven in het kader van het coalitieakkoord. 
 
Besluit: 
PS met bijgevoegde brief te informeren over de lopende wetswijzigingen 
geborgde zetels, toezeggingen aan commissie NLG op 13 juni jl. en 
gesprekken met dijkgraven over geborgde zetels. 
 

 
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 8, 9, 10 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 5, 6, 7   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 14, 15   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 16   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 1, 2, 3, 4, 21   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 11, 12, 13   
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L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 19, 20   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 17, 18 
 
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/

