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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 13 september 2022 

 
1 
 

Uitvoeringsregeling Amstelscheg 
GS hebben besloten tot het vaststellen van de uitvoeringsregeling 
Landschapsontwikkeling Amstelscheg Noord-Holland 2022. Deze 
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 Amstelscheg. De 
genomen besluiten betreffen de vaststelling van de regeling, de periode (10 
oktober 2022 tot en met 31 maart 2023), het subsidieplafond (€ 1,9 miljoen) 
en de maximale hoogte van het aan te vragen bedrag (€ 150.000). 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Amstelscheg 
Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
2. De regeling en de besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
 

2 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 67 van Statenlid Zoon (Partij voor de Dieren) 
over de uitgangspunten beschouwing bij de nieuwe dijkgraaf van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
Statenlid Zoon heeft vragen gesteld over de uitgangspunten beschouwing bij 
de nieuwe dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
 
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 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 78 van de heer Deen en de heer Van Hooff 
(PVV) over geen gedwongen huisvesting van asielzoekers 
De heer Deen en de heer Van Hooff (PVV) hebben Statenvragen gesteld over 
geen gedwongen opvang van asielzoekers. 
 
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. 
 

4 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 79 van de heer Van den Berg (JA21) over 
gedwongen opvang asielzoekers en statushouders 
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De heer Van den Berg (JA21) heeft Statenvragen gesteld over gedwongen 
opvang van asielzoekers en statushouders. 
 
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. 
 

5 
 
 

Perspectiefnota 2022 
In de perspectiefnota beschrijven Gedeputeerde Staten de belangrijkste 
ontwikkelingen en onzekerheden op de lange termijn in de inkomsten, de 
uitgaven en het eigen vermogen van de provincie. De nota schetst hiermee de 
context waarbinnen de provinciale begroting de komende jaren vorm moet 
worden gegeven. 
 
Besluit: 
1. De Perspectiefnota 2022 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
 

6 
 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeverschap (MVOI) 2022-2025 
De provincie Noord-Holland vindt Maatschappelijk Verantwoord 
Opdrachtgeverschap en Inkopen erg belangrijk en zal daarom het Manifest 
MVOI 2022-2025 ondertekenen. Met de ondertekening onderstreept de 
provincie dat zij zich met haar opdrachtgeverschap en inkopen inzet en bij wil 
dragen aan de thema’s: Klimaat, Circulariteit, Milieu, Social Return, 
Internationale Sociale Voorwaarden en Diversiteit & Inclusie. 
 
Besluit: 
1. De verlenging van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, met 
Rijksoverheid, medeoverheden en andere bestuurders, aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder inkoop te machtigen om de verklaring voor verlenging 
van de deelname aan het manifest MVI te ondertekenen; 
3. PS door middel van brief te informeren. 
 

7 
 

Vergadering bestuur Stichting Projectbureau Masterplan NZKG d.d. 15 
september 2022 
Het bestuur van de Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied 
vergadert op 15 september 2022. De portefeuillehouder Zeehavens zal deze 
vergadering voorzitten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het bestuur van de 
Stichting Projectbureau Masterplan NZKG op 15 september 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
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de vergadering van het bestuur van de Stichting Projectbureau Masterplan 
NZKG op 15 september 2022. 
 

8 
 

Stand van zaken en vervolgstappen tijdelijke huisvesting spoedzoekers 
Zaanstreek Waterland 
In de loop van het jaar informeerden de gemeenten in de regio Zaanstreeks-
Waterland GS over de voortgang van het huisvesten van spoedzoekers in de 
regio en de potentiële locaties hiervoor. De potentiële locaties zijn ook in de 
commissie Ruimte, Wonen en Klimaat behandeld op 27 juni jl. Naar aanleiding 
van de commissiebehandeling en de binnengekomen ontheffingsbrieven van 
de gemeenten Wormerland en Oostzaan houden GS de ontheffingsverzoeken 
aan en sturen hun reactie aan de gemeenten in de regio. 
 
Besluit: 
1. De ontheffingsverzoeken van de gemeenten Oostzaan en Wormerland aan te 
houden; 
2. Bijgaande reactie brief toe te sturen aan de colleges van gemeenten in de 
regio Zaanstreek-Waterland; 
3. PS via bijgaande brief informeren. 
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Ontheffingsverzoek Oosteinderweg naast 399 Aalsmeer 
De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een 
vrijstaande woning naast Oosteinderweg 399 te Aalsmeer. Gedeputeerde 
Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de gemeente Aalsmeer om op 
grond van artikel 13.4 Omgevingsverordening NH2020 ontheffing te verlenen 
van de Omgevingsverordening ten behoeve van de bouw van een woning naast 
Oosteinderweg 399 (MRA landelijk gebied), onder de volgende voorschriften: 
- de gemeente moet binnen 2 jaar een gebiedsvisie voor de Schinkelpolder 
vaststellen; 
- de woning moet zo wordt gesitueerd dat deze de groene verbinding van de 
Westeinderscheg niet onmogelijk wordt gemaakt en de aanwezige groene 
afscheiding van het perceel behouden blijft; 
2. De gemeente Aalsmeer over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
 

10 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 68 van de heer Jensen (JA21) over woningen 
Schagen-Oost 
De heer E.W.J. Jensen (JA21) heeft vragen gesteld over woningen in Schagen-
Oost. 
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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. 
 

11 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 75 van mevrouw Alberts (SP) over “Overmatig 
waterverbruik datacenters Hollands Kroon” 
GS beantwoorden de Statenvragen nr 75 van mevrouw R. Alberts (SP) m.b.t. 
overmatig watergebruik door Microsoft. 
 
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. 
 

12 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 77 van mevrouw De Groot (SP) over 
grondwateronttrekking door Tata Steel 
Mevrouw J.M.E. de Groot (SP) heeft vragen gesteld over grondwateronttrekking 
door Tata Steel. 
 
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. 
 

13 
 

Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding OV 
Met deze brief informeren Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de 
voortgang in de uitvoering van Motie 128/2022 over het proces van de 
afgelopen weken met betrekking tot de steunmaatregelen van de rijksoverheid 
voor de openbaar vervoersector die worden verlengd tot 31 december 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken rondom de 
beschikbaarheidsvergoeding OV 2023 en verder; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief hierover te informeren en 
voor te stellen motie M128/2022 als afgedaan te beschouwen. 
 

14 
 

Afdoeningsbrief diverse moties Actieve Mobiliteit 
In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen 
met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de 
afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een 
gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om de 
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moties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 
november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in 
NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke 
doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen 
haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022). 
 
Besluit: 
1. PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de moties M83-
2019, M221-2021, M67-2022 en M69-2022; 
2. PS te verzoeken deze moties als afgedaan te beschouwen. 
 

15 
 

Annotatie agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 16 september 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 
gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, zijn lid van het 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 16 september 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 16 september 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

16 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 82 van de heer Koyuncu (DENK) over het 
bericht ‘Kabinet overweegt miljoenenkorting voor energieslurpers als Tata’ 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Statenvragen van de fractie DENK 
beantwoord over het bericht uit De Telegraaf van 22 augustus 2022 “Kabinet 
overweegt miljoenenkorting voor energieslurpers als Tata”. 
 
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. 
 

17 
 

Mandaat aanbesteding raamcontract standaard software aan provincie Zuid-
Holland 
Het raamcontract voor het leveren van standaard software van de provincies 
Zuid-Holland en Noord-Holland verloopt binnenkort. Beide provincies hebben 
vergelijkbare diensten nodig en willen daarom deze aanbesteding gezamenlijk 
uitvoeren. Er is afgesproken dat de provincie Zuid-Holland de penvoerder 
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wordt en daarom is het nodig dat de provincie Noord-Holland een mandaat 
aan provincie Zuid-Holland verleent. 
 
Besluit: 
Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat hun 
bevoegdheden betreft, besluiten: 
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging provincie Zuid-Holland 
aanbesteding raamovereenkomst standaard software vast te stellen. 
 

18 
 

GS-onderzoek informatiebeveiliging/BIO 
De provincie gaat onderzoek doen in hoeverre zij voldoet aan de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Dit onderzoek is opgenomen in het 
auditjaarplan 2022 dat GS op 21 december 2021 vaststelden. 
 
Besluit: 
1. Het onderzoeksplan audit informatiebeveiliging - status BIO bij de provincie 
Noord-Holland vast te stellen; 
2. PS over dit onderzoek te informeren. 
 

19 
 

Annotatie vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord 14 september 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 neemt kennis van de agendapunten van 
de vergadering van het dagelijks bestuur op 14 september 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 14 september 
2022; 
2. Instemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

20 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 80 van de heer Van den Berg (JA21) over de 
extreme energieprijzen en het aanstaande gastekort 
Gedeputeerde Staten geven antwoord op Statenvragen 80 van de heer D.J. van 
den Berg van JA21 over de extreme energieprijzen en het aanstaande 
gastekort. 
 
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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21 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 81 van de heer Van den Berg (JA21) over het 
tekort aan aardgas en het ‘Bescherm en Herstelplan Gas’ 
Gedeputeerde Staten geven antwoord op Statenvragen van de heer D.J. van den 
Berg van JA21 over het tekort aan aardgas en het ‘Bescherm en Herstelplan 
Gas’. 
 
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: 
R. Botman  tel. (06) 5581 7925 15 
R. Fillet                      tel. (06) 1830 6074 16  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 20, 21   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 8, 9, 10, 11, 12  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 17, 18, 19   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 13, 14   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 5, 6, 7   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 1  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 2, 3, 4 
 
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/

