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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 15 november 2022 
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Annotatie overleg Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies d.d. 17 
november 2022 
Het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies is siteholder voor het 
UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dit houdt in dat het 
Gemeenschappelijk Orgaan verantwoordelijk is voor het behoud en de 
bescherming van de unieke universele waarde van het wereldgoed en het 
uitdragen ervan. De Gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuille 
Erfgoed, is voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse 
Waterlinies. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het orgaan op 17 november 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies d.d. 17 november 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Ondersteuning culturele organisaties bij hoge energierekeningen 
Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de mogelijkheid om culturele 
organisaties te ondersteunen bij hoge energierekeningen. Omdat vanuit het 
Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds organisaties worden geholpen bij 
het nemen van verduurzamingsmaatregelen die leiden tot besparingen op de 
directe energiekosten, wordt er niet voorzien in extra compensatie. 
 
Besluit: 
Bijgaande brief over ondersteuning van culturele organisaties bij hoge 
energierekeningen te versturen aan Provinciale Staten. 
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Proposities noodfonds sociale infrastructuur voorjaar 2022 
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een 
noodfonds in te stellen gericht op de culturele en maatschappelijke 
organisaties die schade hebben als gevolg van de landelijke maatregelen ter 
bestrijding van Covid-19. In 2020 en 2021 hebben provincie en gemeenten 
aan 110 culturele instellingen noodsteun verleend. Het restant wordt nu 
ingezet om 27 Noord-Hollandse culturele instellingen te ondersteunen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de proposities van de gemeenten in de Metropoolregio 
Amsterdam (excl. Amsterdam en Flevoland) en de gemeenten in Noord-
Holland Noord die dienen als basis voor de subsidieaanvraag in het kader van 
de 3e tranche van het provinciaal noodfonds sociale infrastructuur; 
2. Aan 14 gemeenten een incidentele subsidie te verstrekken (zie bijlage 4) om 
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27 culturele instellingen te ondersteunen die als gevolg van de COVID-19 
maatregelen in financiële nood zijn gekomen; 
3. In afwijking van de Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Provincie 
Noord-Holland een voorschot van 100 procent van de verleende subsidies te 
verstrekken; 
4. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de voorgenomen 
uitwerking van de 3e tranche van motie 41. 
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Ondertekenen convenant Horizontaal Toezicht 
Het College van Gedeputeerde Staten sluit opnieuw het convenant Horizontaal 
Toezicht met de Belastingdienst. Het betreft een vernieuwing van het 
convenant dat in 2009 werd gesloten en heeft betrekking op de Nederlandse 
belastingheffing van rijksbelastingen bij de provincie Noord-Holland en op de 
invordering. Met de ondertekening van dit convenant valt de provincie onder 
het doorontwikkeld horizontaal toezicht en wordt de relatie gebaseerd op 
transparantie, begrip en vertrouwen met de Belastingdienst voortgezet. Dit 
convenant heeft een looptijd van drie jaar. 
 
Besluit: 
1. Het individueel convenant Horizontaal Toezicht aan te gaan met de 
Belastingdienst; 
2. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om het convenant namens 
Gedeputeerde Staten te ondertekenen. 
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Uitvoeringsregeling Sportaccommodaties 
Vanwege het succes van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties (hierna UVR-sport) is in maart 2021 het subsidieplafond 
verhoogd naar €500.000. Dit subsidieplafond is in juni 2021 bereikt. Wij 
hebben toen besloten om het subsidieplafond niet te verhogen, maar voor 
2022 de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties 
Noord-Holland 2022 vast te stellen met een subsidieplafond van €1 miljoen. 
Ook dit bleek een succes en daarom wordt de regeling voor 2023 opnieuw 
vastgesteld tot en met 1 januari 2024 met een plafond van €2 miljoen. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties 
Noord-Holland 2023 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties Noord-Holland 2023 vast te stellen op €2.000.000; 
3. De openstelling en het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie 
verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2023 te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
 

6 Actualisatie Woonakkoord Westfriesland 2020-2025 
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 In november 2020 zijn de provincie en de bestuurlijke regio Westfriesland het 
woonakkoord Westfriesland overeengekomen. Beide partijen hebben een 
uitvoeringsprogramma 2023/2024 toegevoegd. Het programma betreft 
onderwerpen die voortkomen uit de uitvoering van de afgelopen twee jaren, uit 
de nationale Woon- en Bouwagenda en sluiten aan bij de woondeal Noord-
Holland Noord. Het gaat om verdiepende acties, doorlopende acties en enkele 
nieuwe acties. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande wijzigingsovereenkomst van het woonakkoord Westfriesland 
2020-2025 aan te gaan met de colleges van burgemeester en wethouders van 
Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en 
Enkhuizen waarbij het uitvoeringsprogramma voor het woonakkoord voor de 
jaren 2023/2024 als nieuwe bijlage aan het woonakkoord wordt toegevoegd; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Westfriesland te zenden. 
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Monitor OV-knooppunten 2021/2022 
De Monitor OV-knooppunten 2021/2022 geeft inzicht in de ontwikkelingen 
binnen de invloedssfeer van de OV-knooppunten op het gebied van wonen, 
werken en reizen. De monitor vult de data aan die in voorgaande jaren zijn 
verzameld (vanaf 2012) en blikt vooruit daar waar dat kan. Het rapport is 
binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Monitor OV-knooppunten 2021/2022; 
2. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemd besluit. 
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Depositieonderzoek IJmond voorjaar 2022 
Het RIVM heeft in opdracht van de provincie en het ministerie van IenW het 
depositieonderzoek in de IJmond uit 2020 herhaald in het voorjaar van 2022. 
De resultaten hiervan zijn nu beschikbaar en worden gedeeld met PS. De 
resultaten van het najaarsonderzoek volgen naar verwachting begin 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het RIVM-rapport “Depositieonderzoek IJmond voorjaar 
2022”; 
2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren; 
3. De IJmondgemeenten middels bijgaande brieven te informeren. 
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Besluiten 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 
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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. Tot en met 25 augustus 2022 lagen de ontwerpbesluiten ter 
inzage voor zienswijzen. De ingebrachte zienswijzen zijn verwerkt en de 
definitieve besluiten zijn nu gereed. Vanaf vrijdag 18 november 2022 zijn de 
definitieve besluiten te vinden bij de omgevingsdiensten en via 
www.officielebekendmakingen.nl. 
 
Besluit: 
1. Het besluit van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord inzake het 
intrekkingsverzoek natuurvergunning Tata Steel te onderschrijven; 
2. Het besluit van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied inzake de 
actualisatieverzoeken omgevingsvergunning milieu Tata Steel te 
onderschrijven; 
3. PS met bijgaande brief te informeren over de besluiten die worden genomen 
door de omgevingsdiensten Noord-Holland Noord en Noordzeekanaalgebied. 
 

10 
 

Adaptieve Agenda Mobiliteit Haarlemmermeer 2040 
De adaptieve agenda mobiliteit Haarlemmermeer 2040 is een gezamenlijke 
agenda van de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en 
gemeente Haarlemmermeer om de bereikbaarheid te verbeteren tegen de 
achtergrond van gebiedsontwikkelingen. In de adaptieve agenda zijn de 
maatregelen uit de eerdere Netwerkstudie Haarlemmermeer nader beschreven 
en zijn de kosten geraamd. De maatregelen zijn zo veel mogelijk gekoppeld 
aan de voorziene gebiedsontwikkelingen in Hoofddorp, Lisserbroek, Nieuw-
Vennep West, Cruquius-Zwaanshoek en Badhoevedorp. De maatregelen uit de 
gebiedsvisie Kruiswegcorridor zijn onderdeel van de adaptieve agenda. Drie 
projecten in de Kruiswegcorridor komen terug bij de actualisering van het iMPI. 
 
Besluit: 
1. De gezamenlijke adaptieve agenda mobiliteit Haarlemmermeer 2040 van de 
gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie 
Noord-Holland mede vast te stellen; 
2. De gezamenlijke Gebiedsvisie Kruiswegcorridor 2040 van gemeente 
Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland 
mede vast te stellen; 
3. Voornemens te zijn om bij de actualisering van het iMPI 2023-2030 de 
volgende maatregelen uit de gebiedsvisie Kruiswegcorridor 2040 op te nemen 
in de studiefase iMPI: 
a. De doorfietsroute Kruisweg/HOV-Schiphol Ringlijn; 
b. De koude aansluiting kruising Aalsmeerderweg/N196; 
c. Kleine korte termijn maatregelen waaronder VRI- en kruispuntoptimalisaties; 
4. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Afschaling dienstregeling NS 2023 
De provincie betreurt de forse afschaling die de NS vanaf 11 december 2022 
wil maken in de dienstregeling. Hierover heeft de provincie, samen met de 
provincie Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam een brief aan de NS 
gestuurd. Noord-Holland voorziet grote nadelige gevolgen voor de reiziger in 
Noord-Holland, aangezien er in de spits en in het weekend flink minder treinen 
gaan rijden. De provincie wil in gesprek met alle OV-partijen om een oplossing 
te zoeken voor het personeelstekort in de OV-sector en over andere 
maatregelen waardoor er voldoende treinen en bussen blijven rijden. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de voorgenomen wijzigingen in de dienstregeling van 
NS voor het jaar 2023; 
2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Toewijzing slots op EU-luchthavens – herziening van de regels 
Van 29 augustus 2022 tot 21 november 2022 loopt er een openbare 
raadpleging van de Europese Commissie over de herziening van de regels in de 
EU slotverordening. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) maakt graag van de 
gelegenheid gebruik om een gezamenlijke BRS zienswijze in te dienen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de BRS zienswijze op de EU raadpleging over 
Toewijzing van slots op EU-luchthavens – herziening van de regels; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Vergadering IPO Bestuur 17 november 2022 
GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur van het Inter Provinciaal Overleg 
op 17 november 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 17 november 2022 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Ontwikkelingen aardwarmte in Noord-Holland 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over recente 
ontwikkelingen in het aardwarmtedossier in Noord-Holland waaronder de 
oplevering en publicatie van de SCAN-interpretatie en een publieksbijeenkomst 
over aardwarmte op 1 december 2022. 
 
Besluit: 
1. PS met bijgaande brief te informeren over ontwikkelingen in Noord-Holland 
in het aardwarmte dossier; 
2. Bijgaande brief aan EBN te verzenden. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 107 van mevrouw De Vries en de heer 
Muurlink (PvdA) over de inzet van het provinciaal bezit voor de energietransitie 
Mevrouw A.T.B. de Vries en de heer A.J.M. Muurlink (PvdA) hebben vragen 
gesteld over de inzet van het provinciaal bezit voor de energietransitie. 
 
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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Initiatiefvoorstel PvdD "Een kleine stap voor de provincie, een wereld van 
verschil voor de dieren" 
In het kader van het initiatiefvoorstel “Een kleine stap voor de provincie een 
wereld van verschil voor de dieren” hebben Gedeputeerde Staten een advies 
opgesteld waarin wordt toegelicht welke plek dierenwelzijn heeft in het beleid 
van de provincie Noord-Holland. De voorgestelde suggesties uit het 
initiatiefvoorstel zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Gedeputeerde Staten 
geven hiermee tevens invulling aan motie 154-2022. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over het advies op 
het initiatiefvoorstel betreffende dierenwelzijn en tevens voor te stellen motie 
154-2022, betreffende het concreter maken van de provinciale ambities te 
aanzien van dierenwelzijn, als afgedaan te beschouwen. 
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Aanmelden Crisis- en herstelwet 
De Crisis- en herstelwet biedt de mogelijkheid om alternatieve oplossingen in 
de vergunningverlening te zoeken. Zo kunnen de provincie en de gemeenten 
bijvoorbeeld experimenteren met innovatieve staltechnieken. 
 
Besluit: 
De provincie bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan 
te melden voor experimenteerruimte in het kader van de Crisis en Herstelwet 
door middel van het versturen van bijgevoegde brief. 
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Subsidie (agrarisch) natuurbeheer 2023 
De provincie stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor natuur- en 
landschapsbeheer, inrichting en uitbreiding van nieuwe natuur en omzetting 
van agrarische grond naar natuur. Deze subsidies zijn bedoeld voor 
particulieren, terreinbeheerders en agrarische collectieven. 
 
Besluit: 
1. “Wijzigingsbesluit van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer 
Noord-Holland 2016 (SVNL 2016)” vast te stellen; 
2. “Openstellingsbesluit natuur Noord-Holland 2023” vast te stellen, onder 
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voorbehoud van vaststelling van het Natuurbeheerplan 2023, Programma 
Natuurnetwerk 2023 en de Begroting 2023 door Provinciale Staten; 
3. “Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 
2023” vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van het 
Natuurbeheerplan 2023, Programma Natuurnetwerk 2023 en de Begroting 
2023 door Provinciale Staten; 
4. “Uitvoeringsregeling Stichting Certificering SNL 2023” vast te stellen; 
5. “Besluit mandaat en machtiging Stichting Certificering SNL 2023” vast te 
stellen; 
6. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief; 
7. De besluiten onder 1 tot en met 5 te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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Veegbesluit Natura 2000 
GS besluiten PS te informeren over het "Wijzigingsbesluit 
Habitatrichtlijngebieden vanwege aanwezige waarden" van de minister voor 
Natuur en Stikstof door het sturen van een brief. 
 
Besluit: 
PS te informeren met bijgaande brief over het Veegbesluit Natura 2000 van de 
minister voor Natuur en Stikstof, zodra het besluit van de minister is 
gepubliceerd. 
 

 
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 12 
R. Fillet                      tel. (06) 1830 6074 8, 9  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 1, 16   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 6, 7  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 13, 14, 15   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 10, 11   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 2, 3, 4, 5   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 17, 18, 19  
 
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.  

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
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• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 
beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

