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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 20 september 2022 

1 
 

Gecombineerde vergadering van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied 
en het Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied d.d. 22 
september 2022 
De gecombineerde vergadering van het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied en het Bestuursplatform Energietransitie 
Noordzeekanaalgebied vindt plaats op 22 september 2022. De gedeputeerde 
Zeehavens en NZKG zal de vergadering voorzitten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de gecombineerde vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied en het Bestuursplatform 
Energietransitie Noordzeekanaalgebied op 22 september 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van de gecombineerde vergadering van het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied en het Bestuursplatform Energietransitie 
Noordzeekanaalgebied. 
 

2 
 

Vergadering Bestuursplatform NZKG d.d. 22 september 2022 
Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied vergadert op 22 september 2022. 
De portefeuillehouder Noordzeekanaalgebied en Zeehavens zal deze 
vergadering voorzitten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 22 september 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie op 
de agenda van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied. 
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Bestuurlijke voortgangsrapportage regionale keringen 2021 
Op grond van de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en 
normeren van regionale waterkeringen. De waterschappen zijn 
verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, toetsing en verbetering van deze 
waterkeringen. De drie waterschappen in Noord-Holland presenteren elk jaar 
een voortgangsrapportage over de toetsing en verbetering van de regionale 
waterkeringen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages regionale waterkeringen 
2021 van de waterschappen; 
2. Aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht een reactie te sturen door middel van bijgevoegde 
brieven; 
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3. Aan de provincie Zuid-Holland door middel van bijgaande brief een 
machtiging te verlenen om een reactie aan het hoogheemraadschap van 
Rijnland te versturen; 
4. PS te informeren over het GS besluit door middel van bijgevoegde brief. 
 

4 
 

Ontheffing omgevingsverordening Machineweg 17A Aalsmeer 
Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties 
in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. 
Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve 
grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de 
Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. 
De samenwerking met gemeente en ontwikkelaar heeft voor de Machineweg 
17A een oplossing opgeleverd, die een duidelijke verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het lint zal opleveren. Met 25 woningen 
valt het initiatief niet (meer) onder kleinschalige woningbouw en kan de 
procedure binnen de bestaande regels uit de OVNH-2020 gevolgd worden. 
 
Besluit: 
1. De op grond van artikel 13.4 OVNH-2020 voor het bouwplan Machineweg 
17A gevraagde ontheffing te weigeren aan de gemeente Aalsmeer; 
2. De gemeente Aalsmeer te informeren met bijgevoegde brief. 
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Ontheffing omgevingsverordening Zuideinde 94 Westzaan 
Op 2 november 2021 hebben GS de ‘Notitie Lintbebouwing: probleemlocaties 
in dorpslinten’ vastgesteld en ingestemd met de lijst van 22 probleemlocaties. 
Voor deze locaties is in een brief aan de betreffende gemeenten een positieve 
grondhouding aangekondigd om een ontheffing te verlenen van regels in de 
Omgevingsverordening, die een oplossing voor het probleem in de weg staan. 
De oplossing zal een duidelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 
leefbaarheid in het lint moeten opleveren. Het voorliggende bouwplan voor 
Zuideinde 94 in Westzaan voldoet daar aan. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 13.4 van de Omgevingsverordening 2020 voor het 
bouwplan Zuideinde 94 in Westzaan ontheffing te verlenen aan de gemeente 
Zaanstad van artikel 6.9 van de Omgevingsverordening 2020; 
2. De gemeente Zaanstad te informeren met bijgevoegde brief; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 83 van mevrouw Van Geffen (Liberaal Noord-
Holland) over Innovaties rond zout en zoet water 
GS beantwoorden de Statenvragen nr. 83-2022 van mevrouw Van Geffen 
(Liberaal Noord-Holland) over Innovaties rond zout en zoet water. 
 
Besluit: 
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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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Aangaan nieuwe samenwerkingsovereenkomst Amsterdam Smart City 
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform 
voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende relevante opgaven: 
energietransitie, gebruik van grondstoffen, schone mobiliteit en verantwoorde 
digitalisering. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor de provinciale 
opgaven en de rol van de provincie in dergelijke kennis- en innovatie 
platformen heeft het college van GS besloten om een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City aan te gaan voor de 
duur van vier jaar. 
 
Besluit: 
1. Deelname aan Amsterdam Smart City te continueren voor een periode van 
vier jaar (2022-2026) door onderliggende overeenkomst aan te gaan; 
2. De directeur Beleid te machtigen de onderliggende overeenkomst namens 
de provincie Noord-Holland te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief. 
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Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied (NZKG) 22 september 
2022 
Het Bestuursplatform Energietransitie NZKG vergadert op 22 september 2022. 
Deze vergadering wordt voorgezeten door gedeputeerde Stigter. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de vergaderstukken en annotatie van het 
Bestuursplatform Energietransitie NZKG; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Cluster Energie Strategie  2.0 Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de Cluster Energie Strategie van 
het Noordzeekanaalgebied (CES NZKG) 2022. De CES NZKG geeft een overzicht 
van de projecten weer die vanuit het industriële NZKG cluster nodig zijn om de 
klimaatdoelen van het klimaatakkoord te halen, Tevens maakt het inzichtelijk 
welke energie-infrastructuur nodig is ten behoeve van de verduurzaming van 
de industrie. Na de vergadering van het Bestuursplatform Energietransitie 
Noordzeekanaalgebied over de CES NZKG 2022 zal deze worden aangeboden 
aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
 
Besluit: 
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1. In te stemmen met de CES 2.0 NZKG 2022 als resultaat van het regionale 
samenwerkingsproces van industrie, netbeheerders en betrokken overheden in 
het Noordzeekanaalgebied. Met als belangrijkste punten: 
a. De ambitie van het industriële cluster Noordzeekanaalgebied is om 
proportioneel bij te dragen aan de landelijke opgave voor de Industrie van 40% 
CO2-reductie in 2030; 
b. Overzicht van de te realiseren energie-infrastructuur projecten (elektriciteit, 
waterstof, CCU/CCS, duurzame brandstoffen en warmte/stoom) die 
randvoorwaardelijk zijn voor de partijen in het NZKG om deze reductie te 
kunnen realiseren; 
2. In te stemmen met het indienen van de CES 2.0 bij het Ministerie van EZK 
ten behoeve van de MIEK-procedure via het Bestuursplatform Energietransitie 
NZKG; 
3. In te stemmen met de in de CES 2.0 genoemde afzonderlijke projecten en de 
CES 2.0 als input in te brengen in de Verstedelijkingsstrategie en het NOVEX-
traject; 
4. PS te informeren door middel van bijgaande brief nadat de CES 2.0 is 
geaccordeerd door het Bestuursplatform Energietransitie 
Noordzeekanaalgebied. 
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Uitvoeringsregeling verduurzaming dorps-, buurthuizen en wijkcentra 
In het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ontzorgingsprogramma 
‘verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ krijgen eigenaren gratis advies over 
het verduurzamen van hun gebouwen. Om deze adviezen om te zetten in de 
daadwerkelijke uitvoering van verduurzaming is deze subsidieregeling 
verduurzaming dorps,- buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 
opgezet. Ook eigenaren van dorps- en buurthuizen die niet mee hebben 
gedaan aan het RVO ontzorgingsprogramma, maar zelf een (door de provincie 
erkend) advies hebben laten opstellen, kunnen van deze regeling gebruik 
maken. Samen met de al bestaande subsidieregelingen voor verduurzaming 
van sportaccommodaties respectievelijk die voor verduurzaming van culturele 
instellingen wordt nu (haast) het gehele spectrum aan doelgroepen van het 
RVO ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed bereikt. 
 
Besluit: 
1. De uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorps-, buurthuizen en 
wijkcentra Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming 
dorps,- buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
3. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale staten te informeren via de bijgevoegde brief. 
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Reactie op advies Ondernemingsraad Recreatie Noord-Holland aan de 
provincie Noord-Holland inzake inhuur adviseurs 
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GS sturen een reactie aan de Ondernemingsraad Recreatie Noord-Holland 
(RNH) inzake het uitgebrachte advies aan de Provincie over het inhuren van 
adviseurs voor de vervreemding van het aandelenkapitaal van RNH. 
 
Besluit: 
Door middel van bijgaande brief aan de Ondernemingsraad Recreatie Noord-
Holland N.V. (OR) te reageren op het advies van de OR inzake de inhuur van 
adviseurs voor de vervreemding van het aandelenkapitaal RNH. 
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Intentieverklaring ERIAFF (European Regions for Innovation in Agriculture, Food 
and Forestry) 
Gedeputeerde Staten besluiten tot het aangaan van de hernieuwde 
intentieverklaring (Letter of Intent) van het netwerk ERIAFF (European Regions 
for Innovation in Agriculture, Food and Forestry). In ERIAFF werken 54 regio’s 
uit de gehele Europese Unie samen. 
 
Besluit: 
1. De hernieuwde intentieverklaring tot samenwerking binnen het netwerk 
ERIAFF aan te gaan met andere regio’s in de Europese Unie; 
2. De portefeuillehouder Europa te machtigen om eventuele redactionele 
wijzigingen door te voeren en de intentieverklaring namens GS te 
ondertekenen. 
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Provinciaal Programma Landelijk Gebied 
De provincie werkt aan een Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG), 
waarin onder andere de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) worden uitgewerkt. Het PPLG moet medio 2023 zijn afgerond. In een 
brief aan Provinciale Staten wordt toegelicht hoe de provincie hiermee aan de 
slag gaat. 
 
Besluit: 
Bijgaande brief, inzake het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, aan 
Provinciale Staten te sturen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 69 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over de 
versnellingsvoorstellen stikstof 
Het Statenlid W. Koning-Hoeve (CDA) stelt vragen over de 
versnellingsvoorstellen 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. 74 van de heer Mantel (JA21) over AERIUS 
toets voor evenementen 
De heer Mantel (JA21) heeft vragen gesteld over Aerius toets voor 
evenementen. 
 
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. 
 

 

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 12   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 3, 4, 5, 6  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 7, 8, 9, 10, 11   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1, 2   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 13, 14, 15  
 
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/

