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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 1 november 2022 

 
1 
 

GLB-Nationaal Strategische Plan 2023-2027 
GS hebben besloten om PS te informeren over het indienen van het GLB-
Nationaal Strategisch Plan 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB-NSP). De minister van LNV heeft het NSP op 30 
september 2022 ingediend bij de Europese Commissie. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het indienen van het GLB-Nationaal Strategisch Plan 
2023-2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB-NSP); 
2. Provinciale Staten hier over te informeren via bijgaande brief. 
 

2 
 

Verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplannen Waddenzee en 
Noordzeekustzone 
GS besluiten tot mede-ondertekening van het besluit om de Natura 2000-
beheerplannen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee met zes jaar te 
verlengen. Voortouwnemer van deze plannen is het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat. GS van Noord-Holland stemmen door dit besluit 
in met de verlenging van de vrijstellingen van de Wnb-vergunningplicht, voor 
zover zij bevoegd gezag zijn ingeval van een vergunningplicht. 
 
Besluit: 
1. Tot mede-ondertekening van het besluit in bijlage 1, waarmee de Natura 
2000-beheerplannen voor de Noordzeekustzone en de Waddenzee met zes 
jaar verlengd worden; 
2. De portefeuillehouder Natuur te machtigen om het besluit in bijlage 1 
namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen; 
3. PS te informeren middels bijgaande brief. 
 

3 
 

Beantwoording motie 146-2022 
Provinciale Staten hebben op 4 juli 2022 met motie M146-2022 het college 
van Gedeputeerde Staten opgeroepen om de natuurinclusieve boeren en de 
boeren die in transitie zijn of daarvoor aantoonbaar stappen zetten, binnen de 
gebiedsgerichte aanpak perspectief te bieden. Het college informeert 
Provinciale Staten op welke wijze invulling is 
gegeven aan deze motie. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande brief aan Provinciale Staten te verzenden; 
2. Provinciale Staten te verzoeken motie M146-2022 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 85 van de heer Van Hooff (PVV) over 
duidelijkheid inzake begrenzen NNN-gebieden Zuid-Kennemerland 
De heer van Hooff (PVV) heeft vragen gesteld over duidelijkheid inzake 
begrenzing NNN-gebieden Zuid-Kennemerland. 
 
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 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 102 van mevrouw Van Geffen (Liberaal Noord-
Holland) over de risico's van zakendoen met Chinese bedrijven 
GS beantwoorden de vragen die zijn gesteld door mw. drs. van Geffen (Liberaal 
Noord-Holland) over de risico's van zakendoen met Chinese bedrijven naar 
aanleiding van een artikel gepubliceerd door RTL nieuws over een onderzoek 
naar dit onderwerp door Follow the Money. 
 
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. 
 

6 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 104 van de heer Jensen (JA21) over werkelijke 
bezetting asielboot Velsen-Noord 
GS beantwoorden vragen van het Statenlid de heer Jensen (JA21) over de 
werkelijke bezetting van de asielboot Velsen-noord. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

7 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 108 van de heer Van den Berg (JA21) over 
mogelijke huisvesting statushouders Zwaagdijk-West 
De heer D.J. van den Berg van JA21 heeft vragen gesteld over mogelijke 
huisvesting statushouders Zwaagdijk-West 
 
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. 
 

8 
 

Archieftoezicht 2021 
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Conform de archiefverordening 2014 dient de provinciearchivaris jaarlijks 
rapport uit te brengen aan GS over het uitgevoerde toezicht op de provinciale 
archieven. Bijgaand verslag betreft de archiefinspectie over het jaar 2021. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag van het archieftoezicht Provincie Noord-
Holland 2021; 
2. De voorgestelde reactie en het plan van aanpak voor de uitvoering van de 
aanbevelingen vast te stellen en naar de provinciearchivaris te verzenden; 
3. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Bijzondere werktijdenregeling Huis van Hilde 
Met de bijzondere werktijdenregeling Huis van Hilde wordt voorzien in de 
vastlegging van voor deze locatie passende werktijden. 
 
Besluit: 
De Bijzondere werktijdenregeling Huis van Hilde vast te stellen, onder 
voorbehoud van instemming van de ondernemingsraad. 
 

10 
 

Addendum woondeal Noord-Holland Noord 
In aanvulling op de Woondeal Noord-Holland Noord uit 2020 is een Addendum 
opgesteld. Dit heeft als doel de relatie met bereikbaarheid en randvoorwaarden 
richting Rijk scherper te krijgen. Adviesbureau Companen heeft het proces in 
de regio begeleid. Het Addendum is de basis voor ons woningbouwbod aan het 
Rijk en de uitwerking in de Regionale woondeal met Noord-Holland Noord. Na 
vaststelling door provincie en gemeenten in de regio, zal er een tekenmoment 
met de regiogemeenten plaats vinden rond het Addendum. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Addendum bij de woondeal NHN; 
2. De portefeuillehouders Wonen en Mobiliteit te machtigen om het Addendum, 
op een later te bepalen tekenmoment, namens GS te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren. 
 

11 
 

Ontheffingsverzoek gemeente Haarlemmermeer Omgevingsverordening 
NH2020 Houtrakkerweg tussen 27 en 29 
De gemeente Haarlemmermeer heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een 
twee woningen tussen Hourakkerweg 27 en 29 te Halfweg. Voorstel is om het 
ontheffingsverzoek te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de gemeente 
Haarlemmermeer om op grond van artikel 13.4 Omgevingsverordening 
NH2020 ontheffing te verlenen van de Omgevingsverordening ten behoeve van 
de bouw van twee woningen aan de Houtrakkerweg tussen 27 en 29 (MRA 
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landelijk gebied); 
2. De gemeente Haarlemmermeer over dit besluit te informeren middels 
bijgevoegde brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
 

12 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 100 van Statenlid Cardol (GroenLinks) over 
gasboringen boven Schiermonnikoog: slecht voor het klimaat en het 
Waddengebied 
Naar aanleiding van het besluit van de regering om een vergunning te verlenen 
voor de exploitatie van gas ten noorden van Schiermonnikoog heeft 
GroenLinks vragen gesteld over het standpunt van Gedeputeerde Staten 
hierover. 
 
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 
 

Bestuursakkoord Toegankelijkheid OV 2022-2032 
Het openbaar vervoer is voor iedereen. Ook reizigers met een beperking 
moeten er zelfstandig gebruik van kunnen maken. De provincie is 
opdrachtgever voor het openbaar vervoer per bus in een groot deel van Noord-
Holland. Samen met het ministerie van IenW, andere decentrale overheden, de 
OV-bedrijven en ProRail wordt een bestuursakkoord aangegaan en 
ondertekend, waarin afspraken zijn vastgelegd over het verbeteren van de 
toegankelijkheid van het openbaar vervoer. 
 
Besluit: 
1. Het Bestuursakkoord Toegankelijkheid Openbaar Vervoer 2022-2032 aan te 
gaan met het Rijk, de overige decentrale OV-autoriteiten, de OV-bedrijven en 
ProRail; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit en Bereikbaarheid te machtigen om het 
bestuursakkoord te ondertekenen; 
3. PS middels bijgevoegde brief hierover te informeren. 
 

14 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 106 van de heer Jensen (JA21) over uitval 
bussen 
GS beantwoorden ingekomen schriftelijke vragen nr. 106-2022 van de heer 
Jensen (JA21) over uitval bussen. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
 

15 
 

Verzamelbrief Energie-infrastructuur 
Het energiesysteem is in ontwikkeling. Op meerdere plekken zijn uitbreidingen 
nodig. Daarnaast moet het energiesysteem 
toekomstbestendiger worden ontworpen. Dit vraagt om een visie en 
verwachting voor de toekomstige energievraag en -aanbod. Verder faciliteren 
we de verduurzaming van de energievoorziening en de industrie, onder andere 
door mee te werken aan het aanlanden van energie vanaf zee. In deze brief aan 
PS geven we een overzicht van de voortgang op deze onderwerpen. 
 
Besluit: 
PS te informeren over de ontwikkelingen in de energie-infrastructuur middels 
bijgaande brief. 
 

16 
 

Afdoen motie 174 inzake extra inzet op besparing van energiegebruik door de 
provincie 
Provinciale Staten vragen in motie 174 om te inventariseren welke extra 
energiebesparingsmogelijkheden de provincie op korte termijn zou kunnen 
realiseren (quick wins) en deze breed binnen de organisatie toe te passen. De 
provincie heeft zeer energiezuinige nieuwbouwpanden en heeft sinds voorjaar 
2022 extra maatregelen genomen. Per 1 november 2022 worden nog extra 
maatregelen genomen. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over de afhandeling van 
motie 174, inzake extra inzet op besparing van energiegebruik door de 
provincie; 
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie 174 als afgedaan te 
beschouwen. 
 

17 
 

Incidentele subsidie IJmondgemeentes 
De gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen worden de komende jaren 
geconfronteerd met bovenregionale opgaven op het gebied van een gezonde 
leefomgeving en energietransitie - denk daarbij aan de verduurzaming van 
Tata-Steel, de aanlanding van Wind op Zee en de verzwaringen van de 
electriciteitsnetwerken ivm de netcongestie. Om deze ontwikkelingen goed te 
kunnen begeleiden, heeft GS besloten een tijdelijke uitbreiding van het 
ambtelijk apparaat van deze gemeenten financieel te ondersteunen met een 
incidentele subsidie van 999.935,42 euro. 
 
Besluit: 
1. Een incidentele subsidie van in totaal 999.935,42 euro verdeeld over 2023, 
2024 en 2025 te verlenen aan de gemeente Heemskerk, ter versterking van het 
ambtelijk apparaat van de gemeentes Beverwijk, Heemskerk en Velsen ten 
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behoeve van de opgaven van de energietransitie en gezonde leefomgeving; 
2. Bijgaande brief te versturen naar PS. 
 

18 
 

Ontwerp wijzigingsplan 4 tracé Middenmeer - Anna Paulowna 
TenneT heeft verzocht om het wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer 
– Anna Paulowna vast te stellen, omdat op dit traject op een aantal locaties de 
ligging van de ondergrondse kabels dient te worden aangepast vanwege te 
scherpe bochten in het oorspronkelijke tracé. De planologische situatie wordt 
hiermee kloppend gemaakt met de werkelijke ligging van de ondergrondse 
150kV-kabels straks. Gezien het belang van de netaanpassing en omdat de 
wijzigingen voldoen aan de voorwaarden gesteld in het PIP netuitbreiding Kop 
van Noord-Holland dat op 20 juli 2017 is vastgesteld wordt meegewerkt aan 
dit verzoek. Het ontwerp-wijzigingsplan wordt ter inzage gelegd zodat 
iedereen erop kan reageren. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage, op basis 
daarvan te besluiten geen MER op te stellen en dit besluit gedurende 6 weken 
ter inzage te leggen; 
2. Het ontwerp-wijzigingsplan 4 tracé 150 kV kabel Middenmeer – Anna 
Paulowna PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen en 
gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
3. De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele wijzigingen in de 
stukken die ter inzage worden gelegd; 
4. PS door middel van een brief te informeren over dit wijzigingsplan 4 tracé 
150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna. 
 

19 
 

Annotaties Algemene Vergadering IPO 8 november 2022 
GS bespreken de agenda voor de Algemene Vergadering van het Inter 
Provinciaal Overleg op 8 november 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO AV van 8 november 2022 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
 

20 
 

Financieringssystematiek en provinciaal belastinggebied 
Het Rijk werkt aan een nieuwe financieringssytematiek voor de provincies en 
een nieuw provinciaal belastinggebied. De provincies zijn hierover in IPO 
verband in gesprek met het Rijk. Per brief worden de Staten geïnformeerd over 
de actuele ontwikkelingen en de voortgang in dit traject. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de in IPO verband voorbereide brieven over de 
financieringssystematiek provincies en het provinciaal belastinggebied; 
2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief 
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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: 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 1, 9   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 10, 11, 12  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 15, 16, 17, 18, 19   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 13, 14   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 20   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 2, 3, 4  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 5, 6, 7, 8 
 
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/

