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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 26 april 2022 

 
1 
 

GS-declaraties 1e kwartaal 2022 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 
Besluit: 
1. Het bijgaand overzicht met de te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het 1e kwartaal 2022 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Initiatiefvoorstel fractie ChristenUnie 
Het college adviseert Provinciale Staten over het initiatiefvoorstel ‘burgerpeiling 
provinciale inzet duurzame energie’ van de ChristenUnie. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel ‘burgerpeiling provinciale inzet 
duurzame energie’ van de fractie van de ChristenUnie; 
2. Advies te geven over het initiatiefvoorstel door middel van bijgaande brief 
aan Provinciale Staten. 
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Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de 
Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland waarin afspraken 
worden gemaakt over de uitvoering van het maatregelenpakket fase 2 (2022-
2027). Het betreft afspraken tussen de regionale partijen onderling (5 
provincies en 5 waterschappen) over de organisatie van de uitvoering en de 
financiering van de maatregelen. Met de vaststelling van het Deltaprogramma 
in september 2021 is een bedrag van 200 miljoen in het Deltafonds vastgelegd 
ter financiële ondersteuning van de regionale zoetwatermaatregelen. 25 % van 
de kosten van het maatregelenpakket van de regio Noord wordt uit het de 
Deltafonds betaald. 
 
Besluit: 
1. De Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio Noord-Nederland met 5 
provincies en 5 waterschappen aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Water te machtigen deze overeenkomst te 
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ondertekenen; 
3. PS te informeren middels bijgevoegde brief. 
 

4 
 

Verzoek Waterschap Amstel, Gooi en Vecht om verlenging 
uitvoeringsprogramma regionale waterkeringen 
In het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 is 
vastgelegd dat voor keringen die zijn afgekeurd in 2012 een verzoek tot uitstel 
kan worden gedaan om te voldoen aan de in de Omgevingsverordening 
gestelde veiligheidsnormen. Vanwege de grote opgave van het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht geeft het waterschap nu aan dat het niet haalbaar is om 
de gehele opgave in 2024 af te ronden en vraagt om een verlenging. GS 
verlenen uitstel tot en met december 2027, mede omdat het waterschap 
aangeeft dat uitstel niet tot (water)veiligheidsrisico’s leidt. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 2, vierde lid van het Uitvoeringsbesluit regionale 
waterkeringen West-Nederland 2014 aan het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht uitstel te verlenen tot en met 31 december 2027 voor het op orde 
brengen van de regionale waterkeringen met een lengte van tussen 20 en 28 
km, zoals aangegeven in het ‘Overzicht dijktrajecten na 2024’ in Bijlage 1 bij 
de verzoekbrief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; 
2. De antwoordbrief aan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht als reactie op het 
verzoek tot uitstel te versturen. 
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Verhoging vijfde openstelling Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling 
Bodem en Water Noord-Holland 2017 
De waterschappen en provincie stimuleren agrariërs om de water- en 
bodemkwaliteit te verbeteren. Hiervoor is onder andere de Uitvoeringsregeling 
subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 in het leven 
geroepen. Met deze uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches 
gesubsidieerd worden die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording 
bij agrariërs. De waterschappen stellen hiervoor geld beschikbaar, de provincie 
voert deze regeling uit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt € 
600.000 extra beschikbaar. Gedeputeerde Staten hebben in het verlengde 
hiervan besloten het subsidieplafond voor het HHNK-gebied met dit bedrag te 
verhogen. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-
Holland 2017 te wijzigen door het subsidieplafond voor het waterschapsgebied 
van HHNK te verhogen met € 600.000,-; 
2. Het genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
 

6 Wob-besluit Tata Steel en gezondheidsonderzoeken naar grafietregens 
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 Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob . 
 
Besluit: 
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over Tata Steel en gezondheidsonderzoeken naar grafietregens grotendeels 
openbaar te maken door middel van onderhavig Wob-besluit; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob ; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Verslag werkbezoek Parijs 
Gedeputeerde Olthof heeft van 16 maart tot en met 18 maart 2022 een 
buitenlands werkbezoek afgelegd aan Parijs in het kader van slimme, schone 
en veilige mobiliteit. Aanleiding waren de POLIS Political meeting en de 
Autonomy beurs die in Parijs gehouden werden. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag werkbezoek Parijs; 
2. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen. 
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Definitieve aanwijzing stimuleringsgebied zonne-energie in het oosten van 
Hoofddorp 
De gemeente Haarlemmermeer heeft Gedeputeerde Staten op 9 maart 2022 
per brief gevraagd de procedure te starten voor het aanwijzen van een 
stimuleringsgebied zonne-energie langs de A5 in het oosten van Hoofddorp. 
Na het doorlopen van de procedure hebben GS besloten het stimuleringsgebied 
definitief aan te wijzen. 
 
Besluit: 
1. Op verzoek van gemeente Haarlemmermeer het stimuleringsgebied zonne-
energie in het oosten van Hoofddorp definitief aan te wijzen; 
2. Bijgaand wijzigingsbesluit vast te stellen waarmee een kaart met 
geografische ligging van het stimuleringsgebied zonne-energie ‘Vattenfall A5’ 
aan bijlage 2 van de Omgevingsregeling NH2020 wordt toegevoegd; 
3. PS hierover te informeren met bijgaande brief; 
4. De gemeente Haarlemmermeer hierover te informeren met bijgaande brief. 
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Update Aardwarmte 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over recente 
ontwikkelingen in het Aardwarmtedossier waaronder het SCAN onderzoek en 
het verschijnen van de Handreiking Aardwarmte voor Gemeenten. 
 
Besluit: 
PS met bijgaande brief te informeren over ontwikkelingen Aardwarmte. 
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Getoonde belangstelling verwerven aandelen Recreatie Noord-Holland N.V. 
De provincie Noord-Holland wil haar aandelen in Recreatie NoordHolland NV 
verkopen en voert hiertoe een verkenning uit. In een brief worden Provinciale 
Staten geïnformeerd over de stand van zaken, met als belangrijkste 
mededeling dat Staatsbosbeheer de enige geïnteresseerde partij is die aan de 
randvoorwaarden van de provincie voldoet. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over: 
- de getoonde belangstelling verwerven aandelenkapitaal Recreatie Noord-
Holland N.V.; 
- de voortgang verkenning vervreemden aandelenkapitaal Recreatie Noord-
Holland N.V.. 
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IPO Kaderbrief 2023 
Op 14 april 2022 heeft het IPO bestuur ingestemd met het voorstel om de 
concept-kaderbrief vrij te geven voor bespreking met PS. De status van 
concept is daarmee vervallen. Door middel van een brief wordt de IPO 
kaderbrief 2023 aan PS gezonden met het verzoek deze te bespreken in de 
commissie EFB van 9 mei 2022. 
 
Besluit: 
Door middel van bijgevoegde brief de IPO kaderbrief 2023 aan PS te zenden. 
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Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2022 
Met het programma Doortrappen wordt de verkeersveiligheid van seniore 
fietsers gestimuleerd. Om het mogelijk te maken dat Doortrappen-
programma’s aansluiten op de Nationale Ouderendag en de Week tegen 
Eenzaamheid (beide in oktober) wordt de uitvoeringstermijn van de 
subsidieregeling Doortrappen verlengd tot 1 november 2022. Daarnaast wordt 
het plafondbedrag opgehoogd en de indieningstermijn verlengd om 
gemeenten gelegenheid te geven om, gezien de nieuwe uitvoeringstermijn, 
alsnog een subsidieaanvraag in te dienen. 
 
Besluit: 
1. De uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2022 te 
wijzigen conform bijgevoegd voorstel; 
2. Het wijzigingsbesluit bekend te maken in het provinciaal blad; 
3. PS te informeren middels bijgevoegde brief. 
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Format onderbouwen begrotingsvoorstellen 
GS hebben een format opgesteld dat Provinciale Staten kunnen gebruiken bij 
het formuleren van voorstellen om wijzigingen aan te brengen in de provinciale 
begroting. GS besluiten dit format vast te stellen en aan Provinciale Staten toe 
te sturen. 
 
Besluit: 
1. Het format begrotingsvoorstellen PS vast te stellen; 
2. Het format begrotingsvoorstellen aan Provinciale Staten toe te zenden door 
middel van bijgaande 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: 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 6   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 3, 4, 5   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 8, 9, 10, 11   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 7, 12   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 13   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 1, 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/

