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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 25 oktober 2022 
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Monitor Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid 
Op 25 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van de 
monitor van de Regionale Energie Strategie van Noord-Holland Zuid (RES NHZ). 
De monitor is met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale 
Staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de monitor NHZ; 
2. Bijgaande brief en bijlage te versturen aan PS, waarin PS worden 
geïnformeerd over de RES monitor NHZ. 
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Aanpassen / verlengen Uitvoeringsregeling Stimulerend Energietoezicht 
Bedrijven NH (SEB) 
De provincie zet zich in het kader van het Energiebesparingsakkoord Noord-
Hollandse Bedrijven 2022-2025 in voor het realiseren van energiebesparing. 
Hiervoor is in totaal €8.000.000,- beschikbaar gesteld. De indieningstermijn 
voor aanvragen en de looptijd van de subsidiabele activiteiten worden 
verlengd. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie Stimulerend Energietoezicht Bedrijven 
Noord-Holland 2021 te wijzigen; 
2. De indieningstermijn voor het indienen van aanvragen met 4 (vier) maanden 
te verlengen tot 1 maart 2023, 17:00 uur; 
3. De uitvoeringstermijn van subsidiabele activiteiten met 1( één) jaar te 
verlengen tot 31 december 2026; 
4. Het wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie Stimulerend 
Energietoezicht Bedrijven Noord-Holland 2021 te publiceren in het Provinciaal 
Blad. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 96 van de heer Van den Berg en de heer 
Jensen (JA21) over energiecrisis en scholen 
De heer D.J. van den Berg en de heer E.W.J. Jensen (JA21) hebben vragen 
gesteld over de energiecrisis en scholen. 
 
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. 99 van de heer Van den Berg (JA21) over 
eigendom van windturbines 
Namens de fractie van JA21 zijn schriftelijke vragen gesteld eigendom van 
windturbines. 
 
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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Monitor Werklocaties Noord-Holland 2021-2022 
De Monitor Werklocaties 2021-2022 geeft informatie over feitelijke 
ontwikkelingen op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties in 
Noord-Holland. De monitor laat de ontwikkelingen in 2021 zien, met 
peildatum van 1 januari 2022. Het afgelopen jaar is de Noord-Hollandse 
kantorenmarkt in evenwicht, maar de bedrijventerreinenmarkt is krap 
gebleven. 
 
Besluit: 
1. De Monitor Werklocaties Noord-Holland 2021-2022 vast te stellen; 
2. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Annotatie voor overleg Algemeen Bestuur Spaarnwoude op 27 oktober 2022 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks als Algemeen 
Bestuur van dit recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Recreatieschap Spaarnwoude op 27 oktober 2022 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Compensatieovereenkomst NNN reconstructie Postweg gemeente Texel 
Het college stemt in met de compensatieovereenkomst NNN tussen de 
provincie en de gemeente Texel, met daarin maatregelen die ervoor zorgen dat 
de reconstructie van de Postweg aan de voorwaarden van de provinciale 
Omgevingsverordening NH2020 voldoet. 
 
Besluit: 
1. De compensatieovereenkomst NNN reconstructie Postweg gemeente Texel 
aan te gaan met de gemeente Texel; 
2. De portefeuillehouder Natuur en Landschap te machtigen om de 
compensatieovereenkomst namens de provincie te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 87 van de heer Kohler (JA21) over 
adviesverlening door Stichting MOB 
De heer Kohler van JA21 heeft vragen gesteld over opdrachtverlening aan de 
stichting MOB. 
 
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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Nota Zeehavens Noord-Holland 
Het College van GS heeft de concept Nota Zeehavens Noord-Holland 
vastgesteld en aangeboden aan Provinciale Staten ter besluitvorming. In deze 
nota wordt de gewenste ontwikkelrichting voor de zeehavens in het 
Noordzeekanaalgebied en de zeehaven van Den Helder beschreven. Het dient 
als vertrekpunt voor de provinciale inzet in samenwerkingsverbanden zoals 
NOVEX-NZKG en de Ontwikkeling Maritiem Cluster Den Helder de komende 
jaren. 
 
Besluit: 
1. De concept Nota Zeehavens Noord-Holland vast te stellen; 
2. De Nota ter vaststelling aan PS aan te bieden d.m.v. bijgaande brief. 
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Steunbetuiging nieuwe Transgenderwet 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Tweede Kamer middels 
een brief laten weten dat zij de invoering van de nieuwe Transgenderwet van 
harte steunen. Dit naar aanleiding van een door Provinciale Staten op 10 
oktober 2022 aangenomen motie. 
 
Besluit: 
1. Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft 
ingestemd met een steunbetuiging aan de Tweede Kamer voor de invoering 
van de nieuwe Transgenderwet; 
2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief; 
3. PS voor te stellen om Motie 181-2022 hiermee als afgedaan te beschouwen. 
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Intrekking reactieve aanwijzing bestemmingsplan Agriport A7, deelgebied B1 
(datacenter Microsoft) 
In vervolg op de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van 11 juli 2022 
waarin de beroepen tegen de reactieve aanwijzing zijn behandeld heeft de 
gemeenteraad van de gemeente Hollands Kroon op 15 september 2022 
besloten om het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1 te 
wijzigen. De wijzigingen komen overeen met de ter zitting gemaakte 
afspraken. Door bovenstaande wijzigingen komt de verdere afname van de 
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verkeersveiligheid op het kruispunt Agriport—Coppershorn—Koggenrandweg—
N239 niet langer in het geding en komt daarmee het belang bij de reactieve 
aanwijzing te vervallen. 
 
Besluit: 
1. De reactieve aanwijzing van 16 juli 2021 met betrekking tot het 
bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ van de gemeente 
Hollands Kroon in te trekken; 
2. De gemeente hierover te informeren via bijgevoegde brief; 
3. PS hierover te informeren via bijgevoegde brief. 
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Vergelijking grondwaterheffingsbeleid Noord-Brabant en Noord-Holland 
Naar aanleiding van vragen bij bespreking van de kaderbrief 2023 worden 
Provinciale Staten geïnformeerd over hoe de grondwaterheffing in Noord-
Brabant en in Noord-Holland wordt ingezet. Daarbij wordt de vraag 
beantwoord of dit wellicht tot inspiratie kan leiden om, zonder in strijd te 
komen met de wet, hier in Noord-Holland ruimhartiger mee om te gaan. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over het 
grondwaterheffingsbeleid in Noord-Brabant en Noord-Holland. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 92 van mevrouw De Groot (SP) over asbest bij 
Tata Steel 
GS beantwoorden Statenvragen nr. 92-2022 van mevrouw J.M.E. de Groot over 
asbest bij Tata Steel. 
 
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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Noord-Hollands convenant waterstof in zware mobiliteit 
Waterstof is een essentiële energiedrager voor de toekomst. Noord-Holland is 
uitstekend gepositioneerd om een belangrijke rol in de waterstoftransitie te 
spelen. Voor de industrie en voor voertuigen die niet batterij-elektrisch kunnen 
rijden is waterstof een belangrijke oplossing. Met het Noord-Hollands 
convenant waterstof in zware mobiliteit wordt toegewerkt naar een 
basisnetwerk van 8 waterstofvulpunten voor zware mobiliteit in Noord-
Holland. Door het convenant worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht en de 
ontwikkeling van de tankstations en gebruik van waterstofvoertuigen 
gestimuleerd. 
 
Besluit: 
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1. Het Convenant Waterstof en Mobiliteit Noord-Holland met de ketenpartners 
en een aantal gemeenten aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om het convenant namens GS 
te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren over het Noord-Hollands convenant 
waterstof in zware mobiliteit middels bijgaande brief. 
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Incidentele subsidie kustbus 2022 
De gemeenten Bergen, Castricum, Schagen en Den Helder hebben deze zomer 
zelf kustbussen ingezet om de stranden bereikbaar te houden. Deze buslijnen 
zijn geen onderdeel van het reguliere openbaar vervoer, dat in opdracht van de 
provincie rijdt. De exploitatie van de kustbussen ligt bij Connexxion. Dit 
busbedrijf kon de kustbus in 2022 vanwege personeelsproblemen niet laten 
rijden. De vier gemeenten hebben op eigen kosten een touringcar laten rijden 
om bezoekers toch gemakkelijk bij de kust te laten komen. De provincie wil dit 
ondersteunen door een eenmalige tegemoetkoming aan de kosten. 
 
Besluit: 
1. Een incidentele subsidie van € 50.000 vast te stellen voor de inzet van 
kustbussen; 
2. Deze incidentele subsidie te verlenen aan de gemeenten Bergen, Castricum, 
Schagen en Den Helder. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond 26 oktober 
2022 
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de Provincie Noord-Holland, 
diverse taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) voor bodemzaken en een klein aantal provinciale 
inrichtingen. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze 
Omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 oktober 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond 26 oktober 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

 

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 16 
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R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 13  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 5, 6   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 12  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 1, 2, 3, 4   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 11, 14, 15    
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 9, 10   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 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/

