Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 24 mei 2022
1

Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord – Holland 2020
ronde 1 2022

Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging

werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 1 2022 en de Nota
van beantwoording vast. De voorgenomen wijzigingen hebben ter inzage

gelegen. Met dit besluit geven Gedeputeerde Staten het eindconcept en de
Nota van beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten.
Besluit:

1. Het eindconcept van de Nota van beantwoording Wijziging

werkingsgebieden Omgevingsverordening Noord – Holland 2020 ronde 1 2022
vast te stellen;

2. Het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening
Noord – Holland 2020 ronde 1 2022 vast te stellen, inclusief de aanpassingen

zoals opgenomen in de onder 1 genoemde nota;

3. PS te informeren met bijgevoegde brief en een deel van de wijzigingen zoals

genoemd in deze brief ter consultatie aan te bieden aan PS;

4. De gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde

Omgevingsverordening Noord – Holland te machtigen om redactionele
wijzigingen door te voeren.
2

Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp)
Gedeputeerde Staten hebben de Eerste herziening van de

Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp) vastgesteld en geven deze vrij voor
bespreking met Provinciale Staten. De eerste herziening heeft betrekking op

onderwerpen zoals Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, datacenters en

rangorde bij waterschaarste. De terinzagelegging is van 22 augustus 2022 tot
en met 2 oktober 2022.
Besluit:

1. De Eerste herziening van de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022
(NH2022) inclusief de toelichting in ontwerp vast te stellen;

2. Indien de Omgevingswet later in werking treedt de voorgestelde wijzigingen
van de Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en de regels en
bijbehorende toelichting uit de Omgevingsverordening NH2022 die geen

uitstel dulden op te nemen als wijzigingen van de Omgevingsverordening
NH2020;

3. De ‘Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 (ontwerp)’, de
‘Toelichting bij de Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022

(ontwerp)’ en de ‘Lijst met door te voeren wijzigingen in de
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Omgevingsverordening NH2020 bij uitstel inwerkingtreding van de

Omgevingswet’ van 22 augustus tot en met 2 oktober 2022 ter inzage te
leggen;

4. De portefeuillehouder Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde

Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 te machtigen om redactionele

wijzigingen door te voeren;

5. PS te informeren met bijgevoegde brief en daarmee aan te bieden ter
behandeling in de commissie RWK van 13 juni 2022.
3

Voorkeursvariant OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid

De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Haarlem aan de

komst van een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem: Haarlem

Nieuw-Zuid. Eind 2021 hebben GS een reservering uit het OV-fonds toegekend

aan dit OV-knooppunt, op voorwaarde dat er wordt gekozen voor de variant

die zowel inhoudelijk als financieel het meest optimaal is. Op 24 mei neemt het
college van B&W van Haarlem een besluit over het voorstel aan de

gemeenteraad. Het definitieve besluit over de voorkeursvariant wordt naar
verwachting eind juni door de gemeenteraad genomen.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de voorgenomen voorkeursvariant van het college van
B&W van Haarlem voor OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid;

2. PS te informeren over bovengenoemd besluit, zodra het college van B&W

Haarlem over de voorgenomen voorkeursvariant heeft besloten.
4

Locaties huisvesting spoedzoekers regio Zaanstreek-Waterland

Met een brief worden PS geïnformeerd over de huisvesting spoedzoekers in

Zaanstreek-Waterland om richtinggevende uitspraken te doen over een nog op

te stellen overzicht van potentiële locaties voor spoedzoekers.
Besluit:

PS met bijgaande brief te informeren over huisvesting spoedzoekers in
Zaanstreek-Waterland.
5

Wijziging reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
inzake geborgde zetels

Voor het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland

worden de volgende wijzigingen voorgesteld: het aantal geborgde zetels wordt
van 9 terug gebracht naar het wettelijk minimum van 7; in Zuid-Holland wordt
een gebied in beheer bij het waterschap gebracht; ook wordt met enkele

wijzigingen voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet. Tijdens de ter

inzage legging van het ontwerpbesluit van 22 maart tot en met 2 mei 2022 zijn
27 zienswijzen ingediend en is er een Nota van Beantwoording opgesteld.
Besluit:
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1. Bijgaande Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit tot

wijziging van het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van
Rijnland en de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen;

2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit en bijlagen aan
Provinciale Staten te zenden door middel van bijgaande brief;

3. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te machtigen om op grond van

artikel 5 Waterschapswet per brief de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
om goedkeuring van de wijziging van het Reglement te verzoeken, zodra

Provinciale Staten van zowel Noord-Holland als Zuid-Holland de wijziging van

het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben
vastgesteld.
6

Omgevingsdienst IJmond begroting 2023

De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken

2021 van de Omgevingsdienst IJmond worden aan PS toegezonden zodat PS

een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien er geen inhoudelijke
opmerkingen bij deze documenten zijn, wordt PS voorgesteld om geen
zienswijze te uiten.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting
2023 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst IJmond;

2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld een zienswijze op de

begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021
naar voren te kunnen brengen.
7

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied begroting 2023

De begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken
2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied worden aan PS

toegezonden zodat PS een zienswijze op de stukken kunnen geven. Aangezien
er geen inhoudelijke opmerkingen bij deze documenten zijn, is het voorstel
aan PS om geen zienswijze te uiten.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting

2023 en de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld een zienswijze op de

begrotingswijziging 2022, de ontwerpbegroting 2023 en de jaarstukken 2021
naar voren te kunnen brengen.
8

Stand van zaken actualisatie vergunningenbestand provinciale bedrijven

Voor de commissievergadering Natuur Landbouw & Gezondheid (NLG) van 10

januari 2022 zijn technische vragen gesteld over vergunningen voor bedrijven
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waarvan GS bevoegd gezag zijn. GS hebben toen toegezegd schriftelijk te

reageren. Met deze brief informeren GS PS over het vergunningenbestand van
bedrijven waar de provincie bevoegd gezag van is.
Besluit:

Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over het

vergunningenbestand van bedrijven waar de provincie bevoegd gezag van is.
9

Stand van zaken beschikbaarheidsvergoeding en transitieplan Openbaar
Vervoer Noord-Holland

De steunmaatregelen van de rijksoverheid voor de openbaar vervoersector
worden verlengd tot 31 december 2022. In lijn met de afspraken met

rijksoverheid besluit de provincie Noord-Holland daarom om 100% van de

exploitatiebijdrage tot en met december 2022 uit te betalen. Zo kunnen de
vervoerders in Noord-Holland met verminderde reizigersinkomsten toch

voldoende kwalitatief openbaar vervoer blijven aanbieden.
Besluit:

1. De exploitatiebijdrage aan de concessiehouders van de Noord-Hollandse
OV-concessies tot 31 december 2022 vast te stellen op het niveau van de

vervoerplannen 2020, zoals oorspronkelijk vastgesteld voorafgaand aan de
uitbraak van het coronavirus (incl. index-toepassing);

2. De OV-concessies Gooi en Vechtstreek 2021-2030, Haarlem-IJmond 2017-

2027 en Noord-Holland Noord 2018-2028 en de bij deze concessies

behorende subsidiebeschikkingen te wijzigen om daarmee een passende
grondslag te creëren om de Beschikbaarheidsvergoeding 2022 van het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit te kunnen keren aan de
concessiehouder;

3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de
beschikbaarheidsvergoeding 2022 en de uitvoering van het transitieplan
Openbaar Vervoer.
10

Stand van zaken en ontwikkelingen openbaar vervoer Noord-Holland

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de staat van het

openbaar vervoer en het voorzieningenniveau. Het gaat hierbij onder andere

om de betaalbaarheid van het OV als uitgangspunt in het Perspectief Mobiliteit,
de vertraging van de zero emissie bussen in de Gooi en Vechtstreek n.a.v.

leveringsproblemen door de situatie in Oekraïne, de introductie van het Nieuwe

OV Betalen met pinpas en de voortgangsrapportage Onderzoeksagenda vervolg
Regionaal OV Toekomstbeeld 2021-2023 over diverse studies naar
Hoogwaardig Openbaar Vervoer van het afgelopen jaar in de ZuidKennemerland en IJmond, ZaanIJ en ‘t Gooi.
Besluit:
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1. Kennis te nemen van diverse ontwikkelingen in het openbaar vervoer;

2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage van de Onderzoeksagenda
vervolg Regionaal OV Toekomstbeeld 2021-2023; en

3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren en voor te stellen
motie M169-2021 als afgedaan te beschouwen.
11

Meerjarenbegroting MRA

Op 6 april 2022 hebben de MRA-overheden het concept ontvangen van de

MRA-meerjarenbegroting 2022-2024. Verzocht is op dit concept in raden en

Staten te bespreken en opmerkingen mee te geven aan de vertegenwoordigers
naar de Algemene Vergadering, die hier op 18 september 2022 over zullen
spreken. De inbreng van Noord-Holland zal besproken worden in de
commissie EFB en vervolgens in de plenaire Staten.
Besluit:

1. Bijgaande Statenvoordracht vast te stellen, waarmee PS worden gevraagd om
hun wensen en opvattingen aan te geven t.a.v. de MRA-conceptmeerjarenbegroting 2022-2024;

2. De voordracht en de bijlagen d.m.v. bijgaande brief aan PS te sturen;

3. De portefeuillehouder MRA te machtigen om de MRA, na bespreking in PS, te
informeren over het resultaat van de bespreking.
12

Intrekken vergunning Noord Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. (ontwerpbesluit)
GS hebben besloten op grond van de Wet Bibob de vergunningen van NoordEuropees Wijnopslag Bedrijf B.V. in te trekken en de aangevraagde

revisievergunning te weigeren. Dit besluit is een ontwerpbeschikking, die

wordt gepubliceerd en ter inzage gelegd. Een ieder kan een zienswijze op deze
ontwerpbeschikking naar voren brengen.
Besluit:

Bijgaand ontwerpbesluit vast te stellen en ter inzage te leggen, waarbij:

a. de vigerende vergunning van Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. met
kenmerk 11/4141 BWT 1980 MH 1982 die verleend is op 19-12-1984,

inclusief alle daarop gebaseerde

vergunningbesluiten die sindsdien voor deze inrichting zijn afgegeven, wordt
ingetrokken op grond van artikel 5.19, lid 4, onder b van de Wabo;

b. de vergunningaanvraag van het Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. van
21 januari 2013 met kenmerk OLO 72583 wordt geweigerd op grond van
artikel 2.20, lid 1 van de Wabo;

c. de per 11 april 2022 van Caldic Benelux N.V. overgenomen vergunningen
worden ingetrokken op grond van artikel 5.19 lid 4 van de Wabo.
13

Onderzoeksproject 'JUST PREPARE'
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De provincie draagt € 15.000,- bij aan het onderzoeksproject 'JUST PREPARE'.
Bij dit project wordt onderzocht hoe een effectieve en rechtvaardige
energietransitie in kansarme wijken kan worden gerealiseerd.
Besluit:

1. De projectovereenkomst 'JUST PREPARE' aan te gaan met 46 andere partijen;
2. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen deze
projectovereenkomst te ondertekenen en;

3. Een incidentele subsidie van € 15.000,- te verstrekken aan de Universiteit

van Amsterdam voor de uitvoering van het project ‘JUST PREPARE’.
14

Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek

Voor het versterken en verbeteren van de huidige elektriciteitsinfrastructuur in
Noord-Holland wordt tussen Beverwijk en Oterleek een nieuwe ondergrondse
150kV kabelverbinding gerealiseerd, aansluitend op de bestaande

verbindingen. Voor deze netuitbreiding is een provinciaal inpassingsplan (PIP)
opgesteld waarmee een bestemmingswijziging wordt gerealiseerd en zo het

150kV ondergronds kabeltracé mogelijk wordt gemaakt. Het inpassingsplan,
inclusief de beantwoording van de zienswijzen, wordt aan Provinciale Staten
aangeboden ter vaststelling.
Besluit:

1. PS te verzoeken, om door middel van bijgevoegde Statenvoordracht, het
provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV Beverwijk-Oterleek

(bestaande uit regels, verbeelding, toelichting en bijlagen) vast te stellen;

2. De Nota van beantwoording over de ingediende zienswijzen op het ontwerpPIP vast te stellen;

3. Het vastgestelde provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding 150kV BeverwijkOterleek gedurende 6 weken ter inzage te leggen en daarbij te vermelden dat
de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
15

Voornemen tot aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden
van Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten per brief gevraagd

de procedure te starten voor het aanwijzen van een stimuleringsgebied zonneenergie aan de IJweg in het noorden van Hoofddorp. Voordat GS besluiten om
het gebied aan te wijzen, worden de plannen voorgelegd aan de commissie
Ruimte, Wonen en Klimaat.
Besluit:

1. Tot het voornemen om op verzoek van gemeente Haarlemmermeer het
stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van Hoofddorp aan te
wijzen;

2. De commissie RWK met bijgaande brief op 13 juni 2022 te horen inzake het
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voornemen om het stimuleringsgebied zonne-energie in het noorden van
Hoofddorp aan te wijzen.
16

Zienswijze op de 2de Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en de

voorlopige Jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en
Vechtstreek (OFGV)

Het dagelijks bestuur van OFGV heeft de 2de Begrotingswijziging 2022, de

Begroting 2023 en de voorlopige Jaarrekening 2021 aan de raden en Staten
van haar deelnemers toegezonden, zodat deze een zienswijze op het stuk
kunnen geven.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de 2de Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en

de voorlopige Jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en
Vechtstreek (OFGV);

2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan de Provinciale Staten te zenden

opdat zij in staat worden gesteld hun zienswijze op de 2de Begrotingswijziging
2022, de Begroting 2023 en de voorlopige Jaarrekening 2021 van de OFGV
naar voren te brengen.
17

Zienswijze op de Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst NoordHolland Noord worden aan Provinciale Staten toegezonden zodat Provinciale
Staten een zienswijze op de stukken kunnen geven.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de Begroting 2023 en de Jaarstukken 2021 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan de Provinciale Staten te zenden
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
Begroting 2023, de Jaarstukken 2021 naar voren te brengen.
18

Ladder van Leisure

De toenemende recreatiedruk vraagt om een goede afwegingen om de impact

van de recreatieve activiteiten op de natuur, landschap en omgeving te kunnen
beoordelen. Met de Ladder van Leisure wordt inzichtelijk wat de impact is van
recreatieve activiteiten op de omgeving waar deze activiteiten plaatsvinden.
Met het vaststellen van de Ladder van Leisure kan motie 88-2021,

aangenomen door Provinciale Staten op 28 juni 2021, worden afgedaan.
Besluit:

1. De Ladder van Leisure vast te stellen en deze, tegelijk met het rapport over
de recreatiedruk in natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland, aan
Provinciale Staten te zenden;
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2. Aan Provinciale Staten voor te stellen motie M88-2021 over de Ladder van
Leisure als afgedaan te beschouwen.
19

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Plassenschap Loosdrecht

Begin 2022 hebben alle deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht e.o. een
instemmend besluit genomen over het voorstel tot de toekomstige

samenwerking in het Plassenschap Loosdrecht e.o. De kern van dit voorstel is
dat de huidige gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd in een

bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De Wet gemeenschappelijke regeling en de
thans geldende gemeenschappelijke regeling maken het noodzakelijk dat

Provinciale Staten haar goedkeuring verleend aan Gedeputeerde Staten tot het
treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Plassenschap
Loosdrecht e.o.
Besluit:

1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51, tweede lid, van de Wet

gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en op grond van artikel 30 van de thans
geldende Gemeenschappelijke regeling (GR) Plassenschap Loosdrecht e.o., te

verzoeken - op basis van bijgaande voordracht - toestemming te verlenen aan

Gedeputeerde Staten tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke
regeling Plassenschap Loosdrecht e.o.;

2. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde

gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. ingevolge artikel 51
Wgr te treffen;

3. De portefeuillehouder Recreatie te machtigen om het bestuur van het

Plassenschap Loosdrecht e.o. te informeren, nadat Provinciale Staten hierover
hebben besloten.
20

Financiële stukken recreatieschappen voor zienswijzen

De provincie Noord-Holland is een deelnemer van de recreatieschappen
Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske- Waterland,

Groengebied Amstelland. Conform de gemeenschappelijke regelingen van deze
recreatieschappen worden de financiële stukken jaarlijks aan raden en Staten
voor zienswijzen voorgelegd. Provinciale Staten van Noord-Holland zullen
begin juli a.s. een oordeel vormen over deze stukken.
Besluit:

1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij PS voor te
stellen:

a) In te stemmen met de concept jaarrekeningen 2021, begrotingswijzigingen
2022 en de begrotingen 2023 van:
- Recreatieschap Spaarnwoude,

- Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

- Recreatieschap Twiske-Waterland,

- Recreatieschap Groengebied Amstelland.
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b) Geen zienswijzen in te dienen op de bovengenoemde financiële stukken van
recreatieschappen;

c) Uw reactie op de financiële stukken van recreatieschappen toe te sturen aan
het dagelijks bestuur van de onder 1a) genoemde recreatieschappen;
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief;
3. De portefeuillehouder Recreatie te machtigen om de genoemde

recreatieschappen te informeren, nadat PS hierover hebben besloten.
21

Beantwoording Statenvragen nr. 46 van mevrouw De Groot (SP) over het

verplaatsen van het Young Art Festival van Park Westerhout naar landgoed
Rorik in De Buitenlanden (RAUM)

Mevrouw J.M.E. de Groot (SP) heeft vragen gesteld over het verplaatsen van het

Young Art Festival van Park Westerhout naar landgoed Rorik in De Buitenlanden
(RAUM).
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.
22

Beantwoording Statenvragen nr. 47 van Statenlid Kostić (Partij voor de Dieren)
over sponsoren van “Bloemencorso Bollenstreek”, kritiekloze reclame voor
schadelijke bollensector

Statenlid Kostić (PvdD) heeft statenvragen gesteld over sponsoring van het
Bloemencorso van de Bollenstreek 2022.
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.
23

Vaststellen concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 en vrijgeven voor
consultatie

De concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie
voor het verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het

daaraan gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de
provincie Noord-Holland. Het is een strategie voor de (middel)lange termijn:

2030 met een doorkijk naar 2050. De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord
zijn leidend in de aanpak. Gedeputeerde Staten besluiten de concept-RVS 1.0

vrij te geven voor consultatie onder externe partners en aan Provinciale Staten
te sturen voor bespreking in de Statencommissie NLG.
Besluit:
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1. De concept-Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) vrij te geven voor
consultatie en door middel van bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te
zenden ten behoeve van bespreking in de Statencommissie NLG;

2. De portefeuillehouder Bodemdaling te machtigen redactionele wijzingen aan
te brengen.
24

Beantwoording Statenvragen nr. 38 van de heer De Wit (VVD) over
stikstofgevoelige habitats Eilandspolder

Het Statenlid B.G.P. de Wit (VVD) stelt vragen over Stikstofgevoelige habitats
Eilandspolder.
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.
25

Verslag van bevindingen Publiek Belang Accountants en bestuurlijke reactie
De accountant heeft de controle over de jaarrekening 2021 afgerond en

hierover gerapporteerd in een verslag van bevindingen. Het college heeft

hierover een bestuurlijke reactie geschreven. Het college besluit de bestuurlijke
reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
Besluit:

1. De bestuurlijke reactie op het Concept-verslag van Bevindingen 2021 van
Publiek Belang Accountants d.d. 12 mei 2022 vast te stellen;

2. De bestuurlijke reactie ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten
via bijgevoegde brief.
26

Stand van zaken uitvoering Motie 48-2020 voortgang jaar 2022 educatie
koloniaal verleden

Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij

Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering
alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over

het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerden Staten de voortgang
van de verdere uitvoering van deze motie toe.
Besluit:

Met bijgaande brief Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de
verdere uitvoering van motie 48-2020 ‘Educatie koloniaal verleden’.
27

Aantredende beheerfase Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland
B.V. (PDENH)

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. zal naar

verwachting in de periode 2023-2024 uit de investeringsfase van het originele
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fondsvermogen geraken. Rond deze tijd loopt ook het contract met het huidige
fondsmanagement af. Het college heeft zich hierover beraden en voorgenomen
om in deze nieuwe fase van het fonds geen nieuwe investeringen meer aan te

gaan, anders dan vervolginvesteringen in portfoliobedrijven. Hiermee richt de
aandacht van PDENH zich op beheer van de bestaande portefeuille.
Besluit:

1. Het voornemen uit te spreken om wanneer het Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland B.V. is uitgeïnvesteerd, en het contract met het

huidig fondsmanagement, afloopt over te gaan tot de beheerfase en uitfaseren
van het fonds;

2. Provinciale Staten hierover te consulteren met bijgaande brief.
28

Financieringssystematiek provincies

Het nieuwe kabinet heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat het streeft

naar een nieuwe financieringssystematiek voor de provincies en gemeenten
met ingang van 2026. De gezamenlijke provincies zijn daarom een traject

gestart waarbij gezamenlijk met rijk en gemeenten gewerkt wordt aan deze

nieuwe systematiek. In IPO verband zijn de voorwaarden van de gezamenlijke
provincies voor deze nieuwe financieringssytematiek uitgewerkt en deze
worden per brief voorgelegd aan het Rijk. GS besluiten PS hierover te
informeren.
Besluit:

1. In te stemmen met de in IPO verband voorbereide brieven over de
financieringssystematiek van de provincies;

2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief.
29

Vroege Fase Financiering

Bij de oprichting van het Innovatiefonds Noord-Holland is een risicoreservering

opgenomen om het risico van participatie in het fonds te dekken. Nu fondsdeel
1 bijna volledig is uitgezet blijkt dat de conservatieve risicoreservering

bijgesteld kan worden. Het voorstel is om de risicoreservering aan te passen en
de vrijkomende middelen te gebruiken voor de cofinanciering van de Vroege
Fase Financieringsregeling die door het Innovatiefonds Noord-Holland

uitgevoerd zal gaan worden.
Besluit:

1. De risicoreservering voor het Innovatiefonds Noord-Holland (INH) in de MKB
(budget)reserve in overeenstemming te brengen met het verwachte negatieve
rendement van 55%, zoals benoemd in het oprichtingsbesluit INH;

2. De ontstane financiële ruimte binnen de budgetreserve aan te wenden ter
cofinanciering van de Vroege Fase Financieringsregeling (VFF), welke zal
worden uitgevoerd door het Innovatiefonds Noord-Holland.
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30

Beantwoording Statenvragen nr. 40 van de Statenleden Hollebeek en Zoon

(PvdD) over de zinloze en gewelddadige doding van knobbelzwanen in het
Landsmeerderveld

De heer J.P. Hollebeek en statenlid F.A.S Zoon (Partij voor de Dieren) hebben

vragen gesteld over “De zinloze en gewelddadige doding van knobbelzwanen
in het Landsmeerderveld”.
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:
R. Botman

tel. (06) 5581 7925

6, 7, 8, 12

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

18, 19, 20, 21, 22, 29

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

23, 24, 30

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

1, 2, 3, 4, 5

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

13, 14, 15, 16, 17

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

9, 10, 11

L. Kruisinga

tel. (06) 2576 2249

27, 28

D. Sijmonsbergen

tel. (06) 1161 6974

25, 26

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.
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