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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 21 juni 2022 

 
1 
 

Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland informeert PS over de 
startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied voor de 
stikstofaanpak van Noord-Holland. Deze startnotitie is 10 juni 2022 
gepubliceerd door het Rijk. 
 
Besluit: 
Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft ingestemd 
met het verzenden van bijgaande brief aan PS. 
 

2 
 

Portefeuilleverdeling en vervangingsregeling college van GS 2019-2023 en 
volgorde loco-cdK 
Op 20 juni 2022 hebben Provinciale Staten mevrouw Kocken benoemd als 
opvolger van mevrouw Pels, die wethouder is geworden in de gemeente 
Amsterdam. Mevrouw Kocken neemt het volledige takenpakket van mevrouw 
Pels over. 
 
Besluit: 
1. De portefeuilleverdeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 
2. De vervangingsregeling van het college van GS van Noord-Holland 2019-
2023 gewijzigd vast te stellen conform inliggend voorstel; 
3. De volgorde van loco-commissaris van de Koning gewijzigd vast te stellen 
conform inliggend voorstel; 
4. PS te informeren over besluit 1. door middel van bijgaande brief; 
5. Gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn 
bevoegdheden betreft, besluiten de portefeuilleverdeling GS van Noord-
Holland 2019-2023 vast te stellen als bijlage I als genoemd in artikel 2 van het 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland en als genoemd in artikel 1 van het Besluit, mandaat, volmacht en 
machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland conform bijgaand 
ontwerp wijzigingsbesluit. 
 

3 
 

Wijzigingsbesluit UVR subsidie verduurzamen culturele instellingen 2021 
De Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele instellingen maakt 
deel uit van het pakket aan maatregelen van het Economisch herstel- en 
duurzaamheidsfonds. Eigenaren van culturele instellingen kunnen subsidie 
aanvragen om concrete maatregelen te financieren voor energiebesparing of 
energieopwekking. De regeling is gewijzigd zodat meer doelgroepen gebruik 
kunnen maken van de subsidie. 
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Besluit: 
1. Het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele 
instellingen 2021 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidie 
verduurzaming culturele instellingen 2021 vast te stellen op € 1.500.000,-; 
3. Het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming culturele 
instellingen 2021 in het Provinciaal Blad bekend te maken; 
4. Provinciale Staten over besluit 1en 2 te informeren via bijgaande brief. 
 

4 
 

Convenant toekomstbestendige woningbouw MRA 
De MRA heeft een Convenant Toekomstbestendige Woningbouw laten opstellen 
om samen met individuele organisaties en gebiedspartners duurzaam en 
toekomstbestendig bouwen te bevorderen. In dit convenant wordt het 
toetsingskader Duurzaam, Gestandaardiseerd, Prestatiegericht en Integraal 
(DGPI) toegepast. Door het convenant te ondertekenen onderschrijven GS de 
intenties en afspraken, en zullen zich waar mogelijk inspannen de afspraken te 
verankeren in beleid en handelen. 
 
Besluit: 
1. Het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw in de MRA aan te gaan 
met de deelnemende partijen; 
2. De portefeuillehouder Wonen te machtigen om het Convenant 
Toekomstbestendige Woningbouw in de MRA te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief. 
 

5 
 

Vergunningverlening verblijfsaccommodatie arbeidsmigranten en 
bouwactiviteiten Kapiteyn B.V. aan Middenweg 61a, 61b, 65/65a te Breezand, 
Hollands Kroon 
Omwonenden hebben het college van GS en Provinciale Staten een brief en 
later een mail gestuurd over beweerdelijke misstanden bij de 
vergunningverlening en bouwactiviteiten voor verblijfsaccommodatie van 
arbeidsmigranten bij Kapiteyn B.V. aan de Middenweg in Breezand, gemeente 
Hollands Kroon. De omwonenden verzoeken het college van GS onderzoek te 
doen naar het functioneren van de gemeente Hollands Kroon. 
 
Besluit: 
1. Via bijgaande brief antwoord te geven op de brief van 28 maart 2022 en de 
mail van 29 mei 2022 van omwonenden over beweerdelijke misstanden bij de 
vergunningverlening en bouwactiviteiten voor verblijfsaccommodatie van 
arbeidsmigranten bij Kapiteyn B.V. aan de Middenweg in Breezand; 
2. PS hierover per brief te informeren. 
 

6 
 

Voortgang voorbereidingen evenement Formule 1 Zandvoort editie 2022 
Op 2, 3 en 4 september 2022 vindt naar verwachting weer het evenement 
Formule 1 in Zandvoort plaats. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. De 
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provincie Noord-Holland is vanuit diverse rollen betrokken bij de 
voorbereidingen van dit evenement, waaronder als wegbeheerder en als 
bevoegd gezag voor diverse vergunningen en ontheffingen in het kader van de 
wetgeving voor natuurbescherming, milieu en ruimtelijke ordening. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief van de gemeente Zandvoort 
inzake de voortgang van de voorbereidingen voor het evenement Formule 1 
Zandvoort editie 2022; 
2. PS te informeren over de voortgang van de voorbereidingen van het 
evenement Formule 1 Zandvoort editie 2022 via bijgaande brief. 
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Vaststelling wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 1 2022 
Gedeputeerde Staten stellen de Wijziging werkingsgebieden 
Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 en de Nota van beantwoording 
vast. De wijzigingen hebben ter inzage gelegen en zijn besproken met 
Provinciale Staten. In deze ronde gaat het om wijzigingen in onder meer het 
Natuur Netwerk Nederland, het Bijzonder Provinciaal Landschap en het 
Landelijk Gebied. 
 
Besluit: 
1. De Nota van beantwoording wijziging werkingsgebieden 
Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 vast te stellen; 
2. Gelet op artikel 13.7 en artikel 6.43, lid 6 en lid 7 van de 
Omgevingsverordening NH2020 de wijziging van de begrenzing van 
werkingsgebieden zoals opgenomen in de Nota van beantwoording wijziging 
werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 en in de 
dataset met idn NL.IMRO.9927.WBPOVR2022-VG01 vast te stellen; 
3. Dit besluit bekend te maken door plaatsing in het digitale Provinciaal Blad en 
op www.ruimtelijkeplannen.nl; 
4. PS te informeren met bijgevoegde brief; 
5. De gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsverordening Noord – Holland te machtigen om redactionele 
wijzigingen door te voeren. 
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Steunverklaring gemeente Haarlemmermeer Stationsgebied Hoofddorp 
In het stationsgebied Hoofddorp kunnen circa 15.500 woningen en 11.000 
banen worden toegevoegd. Voor zowel Rijk als regio een prioritaire locatie, 
voor het Rijk een van de 16 grootstedelijke gebieden. Deze omvangrijke 
gebiedsontwikkeling is te groot en risicovol om als gemeente alleen te dragen. 
Nauwe samenwerking wordt gevraagd en is opportuun nu de gemeente de 
eerste objecten krijgt aangeboden om te verwerven nadat ze succesvol een 
voorkeursrecht heeft gevestigd. We spreken hierbij een positieve grondhouding 
uit en werken parallel en met de gemeente een voorstel uit of en hoe we deze 
samenwerking vorm kunnen geven als pilot van het Masterplan wonen. 
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Besluit: 
Bijgaande brief aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer te 
sturen waarin GS een positieve grondhouding uitspreekt inzake de 
samenwerking stationsgebied Hoofddorp. 
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Verlenging UvR subsidie bodemsanering 
De Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland wordt 
verlengd, tot 1 januari 2023, de voorziene inwerkingtredingsdatum 
Omgevingswet. De provincie zet zich in voor een schone bodem waar mensen 
veilig op kunnen wonen, werken en recreëren. De provincie geeft daarom 
financiële steun voor de uitvoering van saneringen waar de verontreiniging de 
maatschappelijke ontwikkeling belemmert. De subsidie kan aangevraagd 
worden via de website van de provincie (www.noord-holland.nl). 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017 te 
wijzigen conform bijgevoegd voorstel; 
2. Het wijzigingsbesluit van de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering 
Noord-Holland 2017 bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgevoegde brief. 
 

10 
 

Reisvoornemen gedeputeerde J. Olthof 
Op uitnodiging van de Europese Commissie zal Gedeputeerde Olthof tijdens de 
Connecting Europe Days in Lyon op 29 juni deelnemen aan een paneldiscussie 
over Urban Nodes (stedelijke knooppunten). De gedeputeerde zal het belang 
onderschrijven van investeringen in de regionale infrastructuurnetwerken en 
Smart Mobility maatregelen om mobiliteit slimmer, schoner en veiliger te 
maken. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voornemen van gedeputeerde J. Olthof om deel te 
nemen aan een paneldiscussie tijdens de Connecting Europe Days in Lyon op 
29 juni 2022; 
2. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen. 
 

11 
 

IPO AV 28 juni 2022 
GS bespreken de agenda voor de Algemene Vergadering van het Inter 
Provinciaal Overleg op 28 juni 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO AV van 28 juni 2022 en in te stemmen met 
de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
 

12 
 

AB vergadering OFGV 22 juni 2022 
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De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de 
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk 
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur 
van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het algemeen bestuur op 22 juni 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 22 juni 
2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

13 
 

Nationaal Strategische Plan (NSP) 2023-2027 voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) 
GS hebben besloten om in het kader van de interbestuurlijke samenwerking, de 
indiening van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) 2023-2027 voor het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) bij de Europese Commissie door de 
minister van LNV te ondersteunen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de beslisnotitie voor de aanpassingen van het 
Nationaal Strategische Plan (NSP) voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB); 
2. de indiening van het Nationaal Strategische Plan bij de Europese Commissie 
door de Minister van LNV in het kader van de interbestuurlijke samenwerking 
te ondersteunen; 
3. PS te informeren over besluit 1 en 2. 
 

14 
 

UVR subsidie Voedselvisie Noord-Holland 2022 
Per 1 juli tot 1 oktober 2022 kan subsidie worden verstrekt voor projecten die 
bijdragen aan de doelen Regeneratieve Landbouw en/of Kringlooplandbouw en 
eventueel Korte Keten, zoals omschreven in de Voedselvisie 2020-2030. 
 
Besluit: 
1. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie Voedselvisie Noord-Holland 2022’ vast te 
stellen; 
2. Subsidieplafonds van in totaal € 700.000,- vast te stellen conform de 
Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 (actiepunt 2) voor de periode 1 juli 
2022 tot 1 oktober 2022 met de volgende financiële verdeling: 
• Texel € 75.000,- 
• Kop van Noord-Holland € 125.000,- 
• West-Friesland € 100.000,- 
• Alkmaar, Zuid-Kennemerland en IJmond € 100.000,- 
• Zaanstreek en Waterland en Amsterdam € 100.000,- 
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• Amstelland en Meerlanden € 100.000,- 
• Gooi en Vechtstreek € 100.000,- 
3. De besluiten 1 en 2 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren middels bijgesloten brief. 
 

15 
 

Wijziging openstellingsbesluit POP3 onderdeel LEADER-projecten en niet-
productieve investeringen water 
GS hebben besloten om voor het onderdeel LEADER-projecten en voor het 
onderdeel niet-productieve investeringen water van de uitvoeringsregeling 
POP3 subsidies Noord-Holland de openstellingsbesluiten te wijzigen. 
 
Besluit: 
1. Het gewijzigde openstellingsbesluit POP3 onderdeel LEADER-projecten, vast 
te stellen en het subsidieplafond 2021 vast te stellen op € 875.000,00; 
2. Het gewijzigde openstellingsbesluit POP3 onderdeel niet-productieve 
investeringen water 2021, vast te stellen en het deel-subsidieplafond 2021 
voor het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, vast te 
stellen op € 1.145.615,00; 
3. Besluiten 1 en 2 te publiceren in het provinciaal blad; 
4. PS te informeren over voorgaande besluiten via bijgaande brief. 
 

16 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 51 van mevrouw van Geffen (Liberaal Noord-
Holland) over beter beslissen over datacentra 
Statenlid van Geffen van Liberaal Noord-Holland heeft vragen gesteld over het 
rapport ‘Beter beslissen over datacentra, de noodzaak van een breed publiek 
perspectief op de digitale infrastructuur’ van het Rathenau Instituut. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

17 
 

Amendement aangenomen in PS van Zuid-Holland (15-6-2022); aanvulling op 
het voorstel tot wijziging reglement voor Rijnland 
Aan PS is eerder de voordracht tot wijziging van het reglement van Rijnland 
toegezonden ter besluitvorming. Besluitvorming in PS van Zuid-Holland heeft 
geleid tot een geamendeerd voorstel. PS van Noord-Holland worden over dit 
besluit en de gevolgen daarvan voor haar eigen voordracht geïnformeerd. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren inzake de 
besluitvorming in Provinciale Staten van Zuid-Holland aangaande de 
reglementswijziging Rijnland en de gevolgen hiervan voor de Statenvoordracht 
hieromtrent die reeds aan Provinciale Staten van Noord-Holland is verstuurd. 
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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: 
R. Botman  tel. (06) 5581 7925 9 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 13, 14, 15, 16   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 1   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 4, 5, 6, 7, 8, 17   
I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882 11, 12   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 10   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 3   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 2 
 
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/

