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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 22 maart 2022 

 
1 
 

Verlenging Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs 2013-2023 
In 2013 heeft gedeputeerde Cultuur namens Gedeputeerde Staten het 
Bestuurlijk kader Cultuur & Onderwijs 2013-2023 ondertekend. In dit kader 
zijn duurzame afspraken gemaakt tussen cultuur en onderwijs. Op verzoek van 
de Staatssecretaris Cultuur en Media stemmen Gedeputeerde Staten in met 
verlenging van dit bestuurlijk kader met één jaar. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de verlenging van het Bestuurlijk Kader Cultuur en 
Onderwijs 2013-2023 met één jaar tot en met 2024; 
2. De portefeuillehouder Cultuur te machtigen deze verlenging te tekenen; 
3. PS met bijgaande brief te informeren. 
 

2 
 

Ontheffingsverzoek gemeente Heemstede inzake noodlokalen parkeerplaats 
Atheneum College Hageveld 
De gemeente Heemstede heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van 
noodlokalen op de parkeerplaats van Atheneum College Hageveld. 
Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Het verzoek van de gemeente Heemstede om op grond van artikel 13.4 
Omgevingsverordening NH2020 ontheffing te verlenen van de 
Omgevingsverordening ten behoeve van de bouw van noodlokalen op de 
parkeerplaats van Atheneum College Hageveld te honoreren; 
2. De gemeente Heemstede over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
 

3 
 

Ontheffingsverzoek Hornweg naast 244, Aalsmeer 
De gemeente Aalsmeer heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een 
vrijstaande woning naast Hornweg 244 te Aalsmeer. Gedeputeerde Staten 
besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de gemeente Aalsmeer om op 
grond van artikel 13.4 Omgevingsverordening NH2020 ontheffing te verlenen 
van de Omgevingsverordening ten behoeve van de bouw van een woning naast 
Hornweg 244 (MRA landelijk gebied); 
2. De gemeente Aalsmeer over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
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brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
 

4 
 

Voortgang Woonagenda maart 2022 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staan de ambities, uitgangspunten 
en acties op het gebied van wonen. De voortgangsrapportage is bedoeld om PS 
te informeren over de voortgang van de actiepunten uit deze Woonagenda. 
 
Besluit: 
PS middels bijgaande brief te informeren over de Voortgangsrapportage 
Woonagenda 2020 – 2025. 
 

5 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 12 van de heer De Wit (VVD) over de Marker 
Wadden 
De VVD-fractie stelt vragen over de Marker Wadden en over de opstelling van 
beheerder Natuurmonumenten ten opzichte van commerciële bedrijven. 
 
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 
 

Regionale contourendocumenten verkeersveiligheid (SPV2030) 
Evenals in de rest van Nederland werken wij in de regio gezamenlijk aan de 
uitvoering van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van het Rijk en 
decentrale overheden. Onderdeel daarvan is het opstellen van een regionaal 
uitvoeringsprogramma. De door GS met de Staten gedeelde 
contourendocumenten vormen de hoofdlijn van de verkeersveiligheidsaanpak 
in de vijf Noord-Hollandse regio’s buiten het werkingsgebied van de 
Vervoerregio Amsterdam. Deze documenten worden dit jaar doorontwikkeld 
tot regionale uitvoeringsprogramma’s voor de periode tot aan 2030. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van bijgaande vijf regionale contourendocumenten 
‘regionaal uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid 2030’; 
2. Kennis te nemen van het doel van de regionale contourendocumenten en de 
plaats ervan in het regionale SPV-proces; 
3. De vijf regionale contourendocumenten inclusief bijgaande brief ter 
kennisgeving te delen met Provinciale Staten. 
 

7 
 

Nieuwe Bennebroekerweg 
De gemeente Haarlemmermeer werkt samen met de provincie Noord-Holland 
en de Vervoerregio Amsterdam aan de opwaardering van de (Nieuwe) 
Bennebroekerweg. Het voorkeursalternatief bestaat uit de aanleg van een 
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nieuwe weg van twee keer twee rijstroken tussen de Nelson Mandeladreef en 
de spoorviaducten. De Nieuwe Bennebroekerweg wordt verbreed naar twee 
keer twee rijstroken tussen het spoorviaduct en de kruising Deltaweg. Ook 
komt er een nog te bepalen nieuw tracé met twee keer één rijstrook tussen de 
kruising Deltaweg en de N205 Driemerenweg. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorkeurstracé Nieuwe Bennebroekerweg, A4- B1-
C3, zoals vastgesteld door het college van de gemeente Haarlemmermeer; 
2. De maximale bijdrage van de Provincie Noord-Holland aan het project vast 
te stellen op €55 miljoen; 
3. Het project over te dragen aan de gemeente Haarlemmermeer; 
4. In te stemmen met het opstellen van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente 
Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam voor de Planuitwerkingsfase 
van de Opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg. 
 

8 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 24 van mevrouw Van Geffen (LNH) over turbo-
ei-rotonde bij WFO Zwaagdijk 
Mevrouw Van Geffen (Liberaal Noord-Holland) heeft vragen gesteld over de 
rotonde bij het WFO terrein in Zwaagdijk. 
 
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. 
 

9 
 

IPO proposities Transities in de fysieke leefomgeving 
Naar aanleiding van de bespreking van de Voortgangsrapportage 
Actieprogramma Klimaat in de commissie RWK van 14 maart 2021, informeren 
Gedeputeerde Staten Provinciale Staten over de proposities die vanuit het IPO 
zijn opgesteld. Deze proposities dienen de komende periode als leidraad ten 
behoeve van de gesprekken van de gezamenlijke provincies met het rijk over 
de uitwerking van het regeerakkoord. 
 
Besluit: 
PS te informeren over de 3 proposities van het IPO door middel van 
bijgevoegde brief. 
 

10 
 

Agenda en stukken Bestuursplatform Energietransitie NZKG 24 maart 2022 
Het Bestuursplatform Energietransitie NZKG vergadert op 24 maart 2022. Deze 
vergadering wordt voorgezeten door gedeputeerde Stigter. Het college 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering. 
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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. 
 

11 
 

De Kop Werkt! einde programma 
De provincie Noord-Holland werkt met de gemeenten in de Kop van Noord-
Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de uitvoering van 
het programma De Kop Werkt! Met de Jaarrapportage 2021 De Kop Werkt! 
wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over het 
programma. In verband met de beëindiging van het programma De Kop Werkt! 
op 1 januari 2022 is een beëindigingsovereenkomst opgesteld. 
 
Besluit: 
1. De jaarrapportage 2021 van het programma ‘De Kop Werkt!’ vast te stellen; 
2. Bijgaande beëindigingsovereenkomst (met bijlagen 1 t/m 3) aan te gaan met 
de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel; 
3. De jaarrapportage 2021 van het programma ‘De Kop Werkt!’ ter kennisname 
aan Provinciale Staten te sturen door middel van bijgaande brief. 
 

12 
 

Openstelling POP3 onderdeel verbetering van de verkavelingsstructuur van 
landbouwbedrijven 
GS hebben besloten om het onderdeel verbetering van de 
verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven van de uitvoeringsregeling POP3 
subsidies Noord-Holland open te stellen. 
 
Besluit: 
1. Het openstellingsbesluit POP3 onderdeel verbetering van de 
verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven vast te stellen en het 
subsidieplafond 2022 te bepalen op € 1.200.000,00; 
2. Besluit 1 te publiceren in het provinciaal blad; 
3. PS te informeren over besluit 1 via bijgaande brief. 
 

13 
 

Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht 
De provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. Conform de gemeenschappelijke regeling worden de financiële stukken 
aan Raden en Staten voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van 
Noord-Holland zullen in mei a.s. een oordeel vormen over deze stukken. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2022 van het 
Plassenschap Loosdrecht e.o. (LSD); 
2. Bijgevoegde voordracht aan Provinciale Staten te verzenden opdat zij in staat 
worden gesteld hun zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2022 van LSD 
naar voren te brengen; 
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3. De portefeuillehouder recreatie te machtigen om het genoemde 
recreatieschap te informeren, nadat PS hierover hebben besloten. 
 

14 
 

Toezegging snel internet 
De brief geeft een stand van zaken van het dossier snel internet. Het college 
stelt voor om de markt voorlopig haar werk laten doen en te helpen waar dat 
kan. En ondertussen te wachten op de ontwikkelingen vanuit het Rijk. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken snel internet; 
2. Provinciale Staten met een brief informeren over de stand van zaken snel 
internet. 
 

15 
 

Voortgang masterplan biodiversiteit, agenda natuurinclusief 
Gedeputeerde Staten brengen verslag uit over de voortgang van het Masterplan 
biodiversiteit, dat op 1 februari 2021 door Provinciale Staten is vastgesteld. 
Ook wordt aan Provinciale Staten informatie gegeven over de 
biodiversiteitstrends in het rapport ‘Biodiversiteit in Noord-Holland 2021’ en 
over de ‘contourenschets Agenda Natuurinclusief’. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de voortgang van het Masterplan biodiversiteit met als 
bijlagen de ‘contourenschets Agenda Natuurinclusief’ en het rapport 
‘Biodiversiteit in Noord-Holland 2021’; 
2. Provinciale Staten te informeren middels inliggende brief. 
 

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

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=noordholland&agendaid=7d0dba9f-8e59-44ba-bcac-262214a65d03&FoundIDs=&year=2022
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• 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/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

