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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 19 juli 2022 

 
1 
 

Brief aan PS herziene Expression of Principles Tata Steel 
Op 30 maart 2021 hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
en Tata Steel samen een “Expression of Principles” (EoP) ondertekend over de 
reductie van CO2, milieu en innovatie projecten. Door het besluit van Tata Steel 
om af te zien van grootschalige Carbon Capture and Storage en direct te 
kiezen voor een nieuwe manier van staal maken is de EoP herzien. De provincie 
heeft op 15 juli 2022 de EoP mee ondertekent omdat de herziene versie meer 
inhoud bevat die op het taakveld ligt van de provincie. Provinciale Staten 
worden hier over geïnformeerd. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten per brief te informeren over de herziene “Expression of 
Principles” die door de provincie met Tata Steel, het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur & 
Waterstaat is aangegaan. 
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Tweede Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in de regio IJmond (Ipsos) 
Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is 
uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: 
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het tweede onderzoek is 
uitgevoerd in het voorjaar van 2022. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe 
inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het 2de Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in 
regio IJmond”, uitgevoerd door het bureau Ipsos; 
2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief. 
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Ophogen subsidieplafond uitvoeringsregeling opruimen drugsafval 
Gedupeerden van drugsafval kunnen een subsidie aanvragen voor een bijdrage 
in de kosten van het opruimen hiervan. De afhandeling van subsidieaanvragen 
wordt landelijk gedaan. Het landelijke budget voor 2021 is niet geheel besteed. 
Het restant kan beschikbaar worden gesteld voor gedupeerden in 2022. Om dit 
mogelijk te maken hebben GS hun subsidieplafond verhoogd. 
 
Besluit: 
1. Af te wijken van artikel 9 van de subsidieregeling opruiming drugsafval; 
2. Akkoord te gaan met het ophogen van het subsidieplafond met een bedrag 
van € 50.767,56 uit het restantbudget van het Rijk over 2021; 
3. BIJ12 te informeren over het genomen besluit middels bijgaande brief zodat 
BIJ12 in mandaat de subsidie aanvragen kan afhandelen. 
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Advies winningsplan geothermie Middenmeer 8/9 
ECW Geoholding BV heeft een winningsplan voor aardwarmte aangevraagd voor 
de locatie Middenmeer 8/9. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor 
het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen 
omdat het wingebied in Noord-Holland valt. Het advies is tot stand gekomen in 
samenwerking met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
 
Besluit: 
1. Het advies over het winningsplan tijdelijke winningsplan voor aardwarmte 
voor de locatie Middenmeer 8/9 vast te stellen; 
2. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te informeren 
over het advies. 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Gunning vervanging Cruquiusbrug en Bereikbaarheid Royal FloraHolland 
Beheer, onderhoud, vervanging en verbetering van de provinciale infrastructuur 
worden fors duurder. Deze projecten kunnen daarom niet binnen het 
beschikbaar gestelde krediet worden uitgevoerd. Om vertraging, verdere 
prijsstijgingen en onnodige kosten te voorkomen, gunnen GS de opdrachten 
nu onder de ontbindende voorwaarde dat er voldoende krediet beschikbaar 
komt. De kredietverhoging wordt dit najaar aan Provinciale Staten voorgelegd. 
 
Besluit: 
PS per brief te informeren over de gunning van de projecten Cruquiusbrug en 
Bereikbaarheid Royal FloraHolland. 
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Grondslag Beschikbaarheidsvergoeding OV periode 1 september – 31 
december 2022 
De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaarvervoersector 
worden verlengd tot en met 31 december 2022. Op basis 
hiervan zal de provincie haar volledige vergoeding beschikbaar houden voor 
het openbaar vervoer in 2022. 
 
Besluit: 
1. De exploitatiebijdrage aan de concessiehouders van de Noord-Hollandse 
ov-concessies voor de periode 1 september 2022 tot en met 31 december 
2022 vast te stellen op het niveau van de vervoerplannen 2020, zoals 
oorspronkelijk vastgesteld voorafgaand aan de uitbraak van het coronavirus 
(incl. index-toepassing); 
2. De OV-concessies Gooi en Vechtstreek 2021-2030, Haarlem-IJmond 2017-
2027 en Noord-Holland Noord 2018-2028 en de bij deze concessies 
behorende subsidiebeschikkingen te wijzigen om daarmee een passende 
grondslag te creëren om de 
Beschikbaarheidsvergoeding 2022 van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat uit te kunnen keren aan de 
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concessiehouder; 
3. De sectormanager Mobiliteit te mandateren om ter uitvoering van het besluit 
onder 2. de concessiebesluiten en subsidiebeschikkingen te wijzigen. 
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Motie restwarmte M13-2022 
Met deze brief informeert Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de 
voortgang in de uitvoering van Motie Restwarmte (M13-2022) over het 
stimuleren van hergebruik van restwarmte van datacenters. 
 
Besluit: 
1. PS door middel van bijgaande brief te informeren over de uitvoering van 
motie M13-2022; 
2. PS voor te stellen om de motie als afgedaan te beschouwen. 
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Met Rol in de Ruimte onderweg 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de voortgang van het 
traject “Rol in de Ruimte” van het IPO. De “Rol in de Ruimte” van de twaalf 
provincies is gericht op de grote transities in de fysieke leefomgeving en biedt 
de basis voor het maken van afspraken met het Rijk. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de tussenbalans "Met Rol in de ruimte onderweg; een 
terugblik januari-juni 2022"; 
2. PS hierover te informeren middels bijgevoegde brief. 
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Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025 
Om de gewenste ontwikkelingen in de regio Kop van Noord-Holland mogelijk 
te maken, blijven provincie Noord-Holland, gemeente Texel, gemeente Den 
Helder, gemeente Hollands Kroon en gemeente Schagen intensief 
samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale 
Samenwerkingsagenda Kop van Noord-Holland 2022-2025. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de Regionale Samenwerkingsagenda provincie Noord-
Holland en de regio Kop van Noord-Holland; 
2. Provinciale Staten hierover per brief te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 63 van de heer Kohler (JA21) over stikstof 
Het Statenlid de heer drs. G.H.J. Kohler (JA21) stelt vragen over stikstof. 
 
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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Beantwoording Statenvragen nr. 66 van mevrouw Strens (D66) over 
duidelijkheid voor Noord-Holland in stikstofopgave 
Het Statenlid A.J.C.E. Strens (D66) stelt vragen over duidelijkheid voor Noord-
Holland in stikstofopgave. 
 
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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Jaarverslag integriteit 2021 
Op grond van de Ambtenarenwet wordt elk jaar een Jaarverslag integriteit 
gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering 
van het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Het Jaarverslag integriteit 2021 vast te stellen; 
2. PS middels bijgevoegde brief te informeren over het Jaarverslag integriteit 
2021 
 

13 
 

Publicatie GS declaraties 2e kwartaal 2022 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 
Besluit: 
1. Het bijgaand overzicht met de te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het 2e kwartaal 2022 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (06) juni 2022 
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde 
begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende 
beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief 
binnen de programmabegroting verwerkt. 
 
Besluit: 
1. De begrotingsneutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2022 vast te 
stellen; 
2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren. 
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Eerste Lezing Begroting 2023 
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2023 wil bereiken, wat de 
provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Gedeputeerde Staten 
nemen bij deze eerste lezing kennis van de ambtelijke voorbereiding op de 
begroting 2023. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de concept begroting 2023. 
 

16 
 

Beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) 
Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) is in 
2014 opgericht als hét centrale provinciale investeringsfonds voor de 
duurzame economie. Het fonds opereert vanuit de filosofie dat ze niet 
marktverstorend werkt, maar zich juist voegt naar de omstandigheden van het 
regionale financieringslandschap. Dit regionale financieringslandschap is met 
de komst van de ROM fondsen uitgebreid. Daarom heeft het college van 
Gedeputeerde Staten besloten om, nu PDENH haar fondsvermogen bijna 
compleet heeft uitgezet, de beheerfase van het fonds in te luiden. In de 
beheerfase zal het fonds geen nieuwe investeringen meer aangaan. De 
aandacht zal vanaf dat moment uitgaan naar het verwezenlijken en het verder 
doen groeien van de impact van gedane investeringen door PDENH. 
 
Besluit: 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH), na het 
aflopen van de huidige beheerovereenkomst met het fondsmanagement in het 
eerste kwartaal van 2024, of zoveel eerder indien het fondsvermogen ad 85 
miljoen volledig is gecommitteerd, in de beheerfase te brengen en daarmee het 
fonds vanaf dat moment geen nieuwe investeringen meer te laten doen. 
 

 
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 3, 4 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 1, 2   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 9   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 10, 11   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 7, 8   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 5, 6   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 14, 15, 16   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 12, 13 
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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/

