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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 18 januari 2022 
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Samenwerking GS en PS op gebied van MRA 
Op 15 november 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de 
samenwerkingsafspraken van de MRA. Er is toen ook afgesproken om begin 
2022 te bespreken hoe de samenwerking rondom de MRA tussen GS en PS kan 
worden vormgegeven. In de brief bij dit besluit is hier een voorzet voor 
gegeven. Aan PS wordt voorgesteld de brief in de commissie Economie, 
Financiën en Bestuur van 14 februari 2022 te bespreken. 
 
Besluit: 
1. De bijgevoegde brief met daarin een voorzet voor de werkafspraken tussen 
PS en GS op het gebied van de MRA te versturen; 
2. In de brief PS te verzoeken de motie als afgedaan te beschouwen. 
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Eerste Begrotingswijziging 2022 
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de begroting 2022. 
 
Besluit: 
1. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de eerste 
begrotingswijziging 2022 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht eerste begrotingswijziging 2022 inclusief bijlagen aan 
Provinciale Staten toe te zenden. 
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Overdracht kasteelruïne Nuwendoorn 
Gedeputeerde Staten hebben besloten de kasteelruïne Nuwendoorn over te 
dragen aan de Nationale Monumentenorganisatie met als doel de kasteelruïne 
in stand te houden en jaarlijks tussen 1 april en 1 oktober voor het publiek 
open te stellen. 
 
Besluit: 
1. De kasteelruïne Nuwendoorn met bijbehorende publieksvoorzieningen om 
niet in eigendom over te dragen aan de Nationale Monumentenorganisatie 
teneinde de kasteelruïne voor onbepaalde tijd in stand te houden en publiek 
toegankelijk te maken; 
2. Voornemens te zijn om bij de overdracht een 
eenmalige instandhoudingsvergoeding voor beheer en onderhoud van € 
2.100.000 in de vorm van een subsidie buiten uitvoeringsregeling te 
verstrekken ten gunste van de Nationale Monumentenorganisatie onder 
voorbehoud van instemming PS bij de Eerste Begrotingswijziging 2022; 
3. Voornemens te zijn om na overdracht een subsidie buiten 
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uitvoeringsregeling van €48.000 te verstrekken ten gunste van de Nationale 
Monumentenorganisatie voor de plaatsing van een beweegbare brug ter 
beveiliging van de kasteelruïne Nuwendoorn tegen vandalisme onder 
voorbehoud van instemming PS bij de Eerste Begrotingswijziging 2022; 
4. De overdracht in een overeenkomst met de 
Nationale Monumentenorganisatie contractueel vast te leggen, met daarbij de 
ontbindende voorwaarde dat de instandhoudingsvergoeding in de vorm van 
een subsidie buiten uitvoeringsregeling door GS wordt verstrekt; 
5. PS door middel van bijgaande brief te informeren; 
6. Het besluit tot overdracht van de kasteelruïne Nuwendoorn aan de Nationale 
Monumentenorganisatie te publiceren. 
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Afdoen motie verhuurdersheffing 
Verruimen van de investeringsmogelijkheden van woningcorporaties is 
wenselijk voor het verbeteren van de betaalbaarheid, duurzaamheid en 
versnelling van de woningbouwproductie. Om die reden hebben Provinciale 
Staten de gedeputeerde Wonen in februari 2020 verzocht om hier aandacht 
voor te vragen bij het Rijk. Hier is sindsdien op meerdere momenten invulling 
aan gegeven. 
 
Besluit: 
1. PS met bijgaande brief te informeren over de opvolging van de motie om 
actief te lobbyen voor afschaffen van de verhuurderheffing en andere heffingen 
die de investeringscapaciteit van woningcorporaties beperken; 
2. PS met deze brief te verzoeken motie M2-2020 als afgedaan te beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 121 van mevrouw De Groot en mevrouw 
Alberts (SP) over de beoogde locatie van de sportaccommodaties in Wormer op 
het ijsbaanterrein van IJsclub Nova Zembla in Wormer,  gemeente Wormerland 
Mw. J.M.E. de Groot en mw. R. Alberts hebben vragen vragen gesteld over de 
beoogde locatie van de sportaccommodaties in Wormer op het ijsbaanterrein 
van IJsclub Nova Zembla in Wormer, gemeente Wormerland. 
 
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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HOV-studie Haarlem-Schiphol/Amsterdam 2040 
Gedeputeerde Staten stemmen in met de onderzoeksresultaten over welk 
hoogwaardig openbaar vervoersysteem nodig is om in te spelen op de 
vervoersdrukte en reizigersbehoefte tussen Haarlem en Schiphol/Amsterdam 
tot 2040. Dat betekent dat naast de huidige treinverbinding een 
snelbussysteem (Bus Rapid Transit) op de bestaande A9-verbinding in 
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combinatie met een nieuwe, vierde verbinding op het traject tussen het spoor 
en de A9-verbinding met Amsterdam Zuid het best passende 
ontwikkelperspectief biedt voor 2040. De uitwerking hiervan wordt verder 
onderzocht. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de 
resultaten van de studie via een brief. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het eindrapport van het onderzoek HOV-corridor 
Haarlem-Schiphol/Amsterdam; en 
2. Het eindrapport ter bespreking aan Provinciale Staten voor te leggen door 
middel van bijgaande brief. 
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Doortrekken Noord/Zuidlijn: aanbieding aan commissie Nationaal Groeifonds 
Om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden investeert de provincie 
Noord-Holland in openbaar vervoer. Het doortrekken van de Amsterdamse 
Noord/Zuidlijn (metro) naar Schiphol en Hoofddorp is noodzakelijk om de 
metropoolregio Amsterdam op een duurzame manier bereikbaar te houden. 
Deze regio is van nationaal belang, zowel voor de economie en de 
werkgelegenheid als voor de (inter)nationale bereikbaarheid. Een Nationale 
Alliantie van zeven partijen, waaronder de provincie Noord-Holland, heeft het 
Rijk daarom gevraagd om een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds (NGF). In 
dat proces is met het aanbieden van de onderzoeksrapportages aan de 
adviescommissie NGF een belangrijke volgende stap gezet. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het aanbieden van de onderzoeksrapportages 
doortrekken Noord/Zuidlijn door de minister en staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de commissie Nationaal Groeifonds; 
2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur iMPI 2022-2029 
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2022-2029, dat in 
november 2021 door PS is vastgesteld, geeft inzicht in de geprogrammeerde 
vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale 
infrastructuur en de benodigde financiering. In verband met de voortgang 
vragen wij PS in te stemmen met de promotie van twee investeringsprojecten 
naar de realisatiefase en de kredietaanvragen van deze investeringsprojecten 
en een aantal kredietverhogingen op te nemen in de voordracht Eerste 
Begrotingswijziging 2022. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie van de volgende 
projecten naar de realisatiefase: 
a. verbeter- en uitbreidingsproject N241-13 Trajectbenadering N241b, 
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gedeelte N242-A7; 
b. vervangingsproject SLS-01 Vervanging – Sleutelsysteem objecten 
2. De volgende kredietaanvragen op te nemen in de voordracht Eerste 
Begrotingswijziging 2022: 
a. N241-13, Trajectbenadering N241b, gedeelte N242-A7 € 41.500.000 
b. N241-13, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N241b, gedeelte 
N242-A7 € 1.500.000 
c. SLS-01, Vervanging - Sleutelsysteem objecten € 1.400.000 
d. Aanschaf hergebruikte damwanden (totaal) € 1.340.000 
Deelkredieten: 
    i. K11-a-01, Vervanging - km 0,0-8,0, Vaarwegvak 22 Broekervaart: ’t 
Schouw-splitsing Gouwe/Purmer Ee € 204.000 
    ii. K11-b-01, Vervanging - km 8,0–13,0, Vaarwegvak 23 Trekvaart ’t 
Schouw-Edam € 168.000 
    iii. K18-a-02, Vervanging - km 7,8-0,0, Vaarwegvak 16 Westfriesche Vaart: 
splitsing Waardkanaal-zijsloot bij km 7,8 € 484.000 
    iv. K18-b-02, Vervanging - km 14,6-7,8, Vaarwegvak 17 Westfriesche 
Vaart: zijsloot bij km. 7,8-Medemblik € 484.000 
e. HOV-14, HOV Legmeerdijk (N231)/halte Royal FloraHolland € 500.000 
f. N239-08, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N239a € 50.000 
g. N243-06, Duurzaamheidsmaatregelen trajectbenadering N243a € 500.000 
h. N522-05, Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk € 2.475.000 
i. N525-05, Reconstructie kp. N525-Westerheide/Oude Postweg € 636.500 
j. 25G16/17-90, Vervanging - brug Ouderkerk € 3.025.000 
k. N241b-03, Vervanging, Trajectbenadering N241b, ged.N242-A7€ 
6.750.000 
l. LED-02, Vervanging - Ledverlichting 2e fase € 450.000 
3. De volgende kredietverlagingen op te nemen in de voordracht Eerste 
Begrotingswijziging 2022: 
a. HOV-03, HOV in ’t Gooi (Huizen-Hilversum) -/- € 6.490.000 
b. LED-01, Vervanging - Ledverlichting 2e fase -/- € 450.000 
4. Daartoe de Voordracht Actualisering iMPI 2022-2029 vast te stellen; 
5. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun 
vergadering van 7 maart a.s. 
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Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond (Ipsos) 
Het Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond is uitgevoerd als 
onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een 
gezondere en veilige IJmond. Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 
2021. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe inwoners de leefomgeving in 
de IJmond ervaren. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van het 'Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio 
IJmond', uitgevoerd door het bureau Ipsos; 
2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief. 
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Programmering Evaluatiekader subsidies 2022 
Op 14 januari 2019 hebben PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies 
vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op 
doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de 
programmering van subsidie-evaluaties voor 2022 ter besluitvorming voor. De 
resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname 
voorgelegd aan de betreffende Statencommissie. 
 
Besluit: 
1. Volgens het Evaluatiekader Subsidies in 2022 de volgende 
subsidieregelingen en eenmalige subsidies te evalueren: 
- Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige winkelgebieden; 
- Eenmalige subsidie Regio Deal ZaanIJ; 
2. PS hierover te informeren met bijgevoegde brief. 
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Zienswijze Provinciale Staten op de Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 
Op 13 december 2021 is de Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN) door het Dagelijks Bestuur verzonden aan de raden 
en staten van de deelnemers van de Omgevingsdienst. Provinciale Staten 
hebben tot 1 maart 2022 om hun zienswijze kenbaar te maken aan de OD 
NHN. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN); 
2. Inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de kadernota 2023 van de 
OD NHN naar voren te brengen. 
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IPO: communicatie rondom coalitieakkoord 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een analyse van het 
coalitieakkoord van het IPO en de Rol in de Ruimte. Rol in de ruimte is de 
provinciale doorvertaling van het Gezamenlijke aanbod (IPO, VNG, UvW) aan het 
kabinet met ‘’Krachtig Groen Herstel van Nederland’’. In deze doorvertaling 
wordt de positie van de provincies neergezet als basis voor het maken van 
afspraken met een nieuw kabinet. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de analyse van het coalitieakkoord van het IPO en de 
Rol in de ruimte; 
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2. Provinciale Staten te informeren over deze stukken door middel van 
bijgevoegde brief. 
 

13 
 

Vergadering IPO Bestuur 20 januari 2022 
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal 
Overleg op 20 januari 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 20 januari 2022 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Agrarisch natuurbeheer in het NNN 
In drie deelgebieden (Eilandspolder-West, polder Mijzen en Wormer- en 
Jisperveld) is eind 2019 een pilot gestart vanuit de ‘Overeenkomst 
Verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen het 
Natuurnetwerk Nederland’. Het werk voor deze pilots is in 2021 ondergebracht 
in de integrale gebiedsprocessen ten behoeve van de NNN-realisatie en de 
stikstofopgave. De geleerde lessen uit de pilot worden meegenomen in deze 
integrale gebiedsprocessen. Ter voorkoming van tijdelijke teruggang van de 
natuur, biedt het college in de periode 2023-2028 de mogelijkheid om binnen 
het NNN nog agrarisch natuurbeheer te vergoeden. Dit besluit zal worden 
opgenomen in het Natuurbeheerplan voor 2023. 
 
Besluit: 
1. Ook in de periode 2023-2028 nog subsidie voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer (ANLb) op percelen gelegen in het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) mogelijk te maken; 
2. Na 2028 geen ANLb-subsidie meer te verstrekken binnen het NNN en met 
de ontvangers van deze subsidie in de periode tot 2028 in gesprek te gaan om 
in genoemde periode de NNN realisatie op deze percelen te voltooien; 
3. Deze besluiten te verwerken in het Natuurbeheerplan 2023 dat in 2022 
wordt opgesteld; 
4. De bevindingen uit de pilot mee te nemen in het vervolgproces van de NNN-
realisatie en het verkenningsjaar ‘biodiversiteitsdoelen en beheerdoelen binnen 
het NNN’ te beëindigen; 
5. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Besluit op verzoek ex artikel 28 WGR raad Enkhuizen 
GS hebben besloten op een verzoek om geschillenbeslechting van de 
gemeenteraad van Enkhuizen inzake de begroting 2022 van de SED 
organisatie. 
 
Besluit: 
1. Het verzoek om de begroting van de gemeenschappelijke regeling SED 
organisatie vast te stellen conform de door verzoeker verzochte verdeelsleutel 
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af te wijzen; 
2. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SED organisatie 
op grond van artikel 28, tweede lid, van de Wgr op te dragen om uiterlijk op 28 
februari 2022 de begroting voor 2022 vast te stellen conform het advies van 
de Commissie van Wijzen. 
 

 
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. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 9   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 3, 15   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 14   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 4, 5   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 10, 11, 12, 13   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 6. 7, 8   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 2   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 1 
 
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/

