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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 1 februari 2022 
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Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater en openstelling 
2022 
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven 
dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het 
ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De “Uitvoeringsregeling subsidie 
verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022” levert hieraan een 
bijdrage. Het subsidieplafond voor 2022 wordt vastgesteld op € 200.000,- en 
de indieningstermijn is de periode van 7 februari 2022 tot en met 1 oktober 
2022. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2022 in. Jaarlijks zal 
bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-
Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond en de indieningstermijn 
voor 2022 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit 
zwemwater Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
3. De regeling en het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Aanwijzen zwemwater 2022 
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. 
Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de 
kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocatie. Voor zwemseizoen 
2022 worden 152 locaties aangewezen. Ten opzichte van 2021 zijn de locaties 
Oud Valkeveen in de gemeente Gooise Meren en de Watergeus te Velsen van de 
lijst afgevoerd en de locatie de Nieuwe Meer (Amsterdamse Bos) te Amsterdam 
aan de lijst toegevoegd. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen 
en zwemgelegenheden, bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen; 
2. Het onder 1 genoemde ontwerpbesluit ter inzage te leggen conform 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Convenant geluidsschermen Bloemendalerpolder Weesp 
In de Bloemendalerpolder in Weesp wordt in de buurt van het bestaande spoor 
een woonwijk gebouwd. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken, 
zijn geluidsmaatregelen nodig. Aan de noordzijde van het spoor is een 
geluidsscherm van 3 meter hoog nodig. Afgesproken is dat Rijk en regio 
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(Vervoerregio Amsterdam, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland) 
dit scherm gezamenlijk financieren. 
 
Besluit: 
1. Tot het aangaan van het Convenant PHS SAAL geluidsscherm Weesp met het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vervoerregio Amsterdam, 
gemeente Amsterdam en ProRail; 
2. De portefeuillehouder RO te machtigen tot het maken van redactionele 
wijzigingen in het Convenant en om dit namens GS te ondertekenen; 
3. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Voortgang Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland 
De Provincie Noord-Holland werkt samen met gemeenten, NS en ProRail aan 
regionale actieprogramma's voor een aantal spoorcorridors. Deze 
actieprogramma's vormen samen de Regionale Ontwikkelagenda Noord-
Holland. Het doel van de Regionale Ontwikkelagenda is de ontwikkelingen 
rondom OV-knooppunten, bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en 
het openbaar vervoer, in samenhang te bekijken en te versterken. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de voortgang van de Regionale Ontwikkelagenda 
Noord-Holland; 
2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Verkeersveiligheid: infrastructuursubsidies 2022 en jaarverantwoording 2021 
De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in 2022 15 
miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. 
De provincie wil daarmee de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de fiets 
in Noord-Holland een impuls geven. De subsidieregeling Verkeersveilige 
uitwegen is bedoeld om perceeleigenaren langs provinciale wegen te 
stimuleren de erfaansluitingen op de weg veiliger in te richten. Ook 
delen Gedeputeerde Staten de Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2021 met 
Provinciale Staten. Daarin is beschreven wat de provincie in 2021 op het gebied 
van verkeersveiligheid heeft ondernomen, en wordt een vooruitblik geboden op 
2022. 
 
Besluit: 
1. De uitvoeringsregeling ‘Kleine infrastructuur 2022’, inclusief het 
subsidieplafond van € 15 miljoen vast te stellen; 
2. Het wijzigingsbesluit voor de uitvoeringsregeling ‘Verkeersveilige uitwegen 
2021’ voor het jaar 2022 vast te stellen, inclusief het subsidieplafond 2022 van 
€ 750.000; 
3. De besluiten 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. De Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2021 vast te stellen; 
5. Provinciale Staten te informeren met de Jaarverantwoording 
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verkeersveiligheid 2021, de resultaten van de subsidieregeling Kleine 
infrastructuur 2021 en de begeleidende brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 132 van de heer Hoogervorst (SP) over 
maatregelen N240 na wéér een ernstig verkeersongeval 
Naar aanleiding van een ernstig ongeval op de N240 op donderdag 16 
december 2021 heeft de heer W. Hoogervorst een aantal statenvragen gesteld 
over de verkeersveiligheid op deze provinciale weg. 
 
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. 131 van mevrouw Van Geffen (Liberaal Noord-
Holland) over subsidies fietsveiligheid bij ouderen 
Statenlid mw. drs. G.H. van Geffen (Liberaal Noord-Holland) heeft vragen 
gesteld over subsidies ten behoeve van de fietsveiligheid van ouderen en 
subsidies ten behoeve van de verkeersveiligheid van scholieren. 
 
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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Addendum Cluster Energie Strategie (CES) NZKG 
Op 7 september 2021 hebben GS ingestemd met het Cluster Energie Strategie 
(CES) NZKG. Daarin is de route aangeven waarlangs de verduurzaming van de 
industrie in het NZKG de komende jaren gaat plaatsvinden. In dit CES NZKG 
kon nog geen rekening gehouden worden met de meest recente 
verduurzamingsplannen van Tata Steel. De actualisatie CES NZKG beschrijft 
hoeveel waterstof en elektriciteit er nodig is voor het nieuwe 
ijzerproductieproces (DRI) van Tata Steel, op welke wijze dit geproduceerd en 
geïmporteerd gaat worden en wat de effecten daarvan zijn op bijvoorbeeld de 
energie-infrastructuur en te behalen klimaatdoelen. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de actualisatie van de Cluster Energie Strategie (CES) 
NZKG; 
2. In te stemmen met het indienen van de actualisatie CES NZKG bij het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 
3. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 1 van de heer Kaptheijns (PVV) over groen 
label kernenergie en aardgas 
Beantwoording Statenvragen van dhr. N. Kaptheijns (PVV) over groen label 
kernenergie en aardgas. 
 
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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Stand van zaken aanlandingen windenergie op zee 
Als kustprovincie heeft Noord-Holland een goede uitgangspositie en een plicht 
om bij te dragen aan het ontwikkelen van windenergie op zee. De Noordzee 
biedt mogelijkheden tot het verduurzamen van de energievoorziening op land 
en tot het vergroenen van onze economie. Door bij te dragen aan de 
Rijkstrajecten rond de aanlandingen van windenergie op zee geven we hier 
vorm aan. 
 
Besluit: 
Door middel van bijgaande brief PS te informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot aanlandingen windenergie op zee. 
 

11 
 

Stand van zaken E-infra beleid en moties 133 en 141 
De provincie Noord-Holland heeft in november 2020 beleid voor energie-
infrastructuur vastgelegd in de nota “Bouwstenen adaptieve uitvoeringstrategie 
energie-infrastructuur 2020-2024”. Het beleid heeft tot doel op korte termijn 
het elektriciteitsnetwerk te versterken en daarmee de congestieproblematiek te 
verminderen en voor de lange termijn het toekomstig hybride energienetwerk 
van Noord-Holland te ontwerpen. Met deze voortgangsrapportage willen wij 
Provinciale Staten van Noord-Holland informeren over de stand van zaken van 
de uitvoering van het energie-infrastructuur beleid. 
 
Besluit: 
1. De voortgangsrapportage beleid Energie-infrastructuur Noord-Holland 
januari 2022 vast te stellen; 
2. Bijgaande brief aan te bieden aan PS waarbij de voortgangsrapportage wordt 
aangeboden en wordt verzocht om de moties M133 -2020 en M141-2020 als 
afgedaan te beschouwen. 
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Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving op wijkniveau 
Gemeenten hebben in hun Transitievisie Warmte voor alle wijken de 
toekomstige duurzame warmtevoorziening globaal in beeld gebracht. Met een 
subsidieregeling van 2 miljoen euro dragen wij bij in de kosten van gemeenten 
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voor het maken van een gedetailleerd plan voor de verduurzaming van de 
warmtevoorziening van een wijk. 
 
Besluit: 
1. De ‘Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-
Holland 2022’ vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond alsmede de indieningstermijn van aanvragen vast te 
stellen; 
3. Onder 1 en 2 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS over deze besluiten te informeren door verzending van bijgevoegde brief. 
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Verwerving circa 13 ha cultuurgrond te Egmond aan den Hoef 
De provincie koopt circa 13 ha bollengrond met het doel om deze percelen in 
te zetten als ruilgrond. Daardoor kunnen percelen in gebiedsprocessen in de 
binnenduinrand en die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen worden 
uitgeruild. Deze percelen worden daarom niet als NNN begrensd. 
 
Besluit: 
1. Vanuit het krediet 'NNN-aankopen' aan te kopen als beoogde ruilgrond t.b.v. 
de NNN-realisatie van het Natuurnetwerk Nederland binnen het 
gebiedsprogramma Weidse Polders, 4 percelen cultuurgrond nabij de 
Meerweg/Egmondermeer, kadastraal bekend als Egmond-Binnen, sectie A, 
nummers 7, 8, 9 en 2635, tezamen groot 13.33.10 ha, zijnde 133.310 m2 
voor een koopsom van € 2.055.000,-- (circa € 154.150,--/ha); 
2. Provinciale Staten te informeren over dit besluit met inliggende brief. 
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Beslissing op bezwaar inzake Reizen voormalig gedeputeerde naar Istanbul 
Op 23 maart 2021 is een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur inzake -kort samengevat- nadere documenten over reizen naar 
Istanbul van een voormalig gedeputeerde, in de periode 2006 tot en met 2008, 
gedeeltelijk toegewezen. Het daarop ingediende bezwaar is nu ongegrond 
verklaard. Zie voor de besluiten www.noord-holland.nl/Loket/Wob_verzoek en 
www.noord-holland.nl/Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken 
 
Besluit: 
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. Het bestreden besluit, onder verbetering van de motivering, te handhaven; 
4. Bezwaarde door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren en het 
besluit te publiceren; 
5. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief. 
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Uitvoeringsregeling Verduurzaming Sportaccommodaties 2022 
In de Beleidsnotitie Sport heeft de provincie Noord-Holland aangegeven in te 
willen zetten op het verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor wordt 
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jaarlijks de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties 
Noord-Holland opengesteld. De uitvoeringsregeling was in 2021 binnen enkele 
maanden uitgeput. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling is daarom 
voor 2022 verhoogd naar 1 miljoen euro. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties 
Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
sportaccommodaties Noord-Holland vast te stellen op €1 miljoen; 
3. De openstelling en het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie 
verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2022 te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 3 van de heer Hoogervorst (SP) over onrust om 
het Fort bij Velsen, onderdeel van de Stelling van Amsterdam 
De Statenvragen hebben betrekking op grondwerkzaamheden die plaats 
hebben gevonden in de laatste week van 2022 zonder noodzakelijke 
vergunning op het fortterrein van Fort bij Velsen in de gemeente Beverwijk. 
 
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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Duiding van de recente rechterlijke uitspraken Harsco en de warmbandwalserij 
TATA 
De rechter heeft recent uitspraken gedaan in de zaken Last Onder Dwangsom 
(LOD) van Harsco en de omgevingsvergunning van de (nieuwe oven) 
warmbandwalserij van TATA. Het college van Gedeputeerde Staten informeert 
Provinciale Staten over de uitkomst van deze rechtszaken 
 
Besluit: 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de duiding van de 
recente rechterlijke uitspraken inzake Harsco en de warmbandwalserij TATA. 
 

 
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 17   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 16   
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M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 13   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 1, 2, 3, 4  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 8, 9, 10, 11, 12   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 5, 6, 7   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 15   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 14 
 
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/

