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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 27 september 2022 
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Eindrapporten 'CO2 Impactanalyse Noord-Holland' en ‘Effecten van Europese 
klimaatwetgeving op PNH' 
In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Berenschot een analyse 
gedaan op de verwacht CO2 uitstoot binnen de provincie in 2030 en een Quick 
Scan op de impact van Rijks en Europees beleid voor de klimaatambities van de 
provincie. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de twee eindrapporten 'CO2 Impactanalyse Noord-
Holland' en ‘Duiding van Europees en landelijk klimaatbeleid en wetgeving in 
de provincie Noord-Holland’; 
2. PS via bijgevoegde brief te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 84 van de heer van den Berg (JA21) over 
gascontracten bij decentrale overheden 
Naar aanleiding van de Europese sancties tegen Rusland heeft JA21 vragen 
gesteld over de consequenties voor het energiecontract van de Provincie 
Noord-Holland en van gemeenten in Noord-Holland. 
 
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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Verzoek ontheffing natuurijsbaan Wormerland 
Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de 
gemeente Wormerland leggen GS het totaalplan voor de woningbouw op de 
huidige drie locaties van de drie tennisclubs en het verplaatsen van 
sportvoorzieningen naar de natuurijsbaan voor aan de Statencommissie 
Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies. 
 
Besluit: 
1. Het voornemen uit te spreken om in te stemmen met een verzoek van de 
gemeente Wormerland omtrent het verlenen van een ontheffing van 
BPL/Landelijk Gebied in de natuurijsbaan; 
2. Over dit voornemen advies te vragen aan PS en daartoe bijgaande brief ter 
bespreking aan te bieden voor de B-agenda van de commissie Ruimte, Wonen 
en Klimaat. 
 

4 Dijkversterking Katwoude, goedkeuring projectplan 
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 Gedeputeerde Staten hebben het projectplan voor de dijkversterking Katwoude 
goedgekeurd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt verzocht 
uitvoering te geven aan het door GS op 19 maart 2019 verleende mandaat tot 
uitvoering van de coordinatie werkzaamheden en de feitelijke bekendmaking 
en terinzagelegging van de besluiten namens GS te verzorgen op grond van 
artikel 5.12 Waterwet. 
 
Besluit: 
1. Het door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (AB van HHNK) vastgestelde projectplan Waterwet 
dijkversterking Katwoude conform artikel 5.7, lid 1, van de Waterwet goed te 
keuren; 
2. De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te verzoeken 
uitvoering te geven aan het door GS op 19 maart 2019 verleende mandaat tot 
feitelijke uitvoering van de coördinatie werkzaamheden op grond van artikel 
5.8 Waterwet en de bekendmaking en terinzagelegging van de besluiten 
namens GS op grond van artikel 5.12 Waterwet te verzorgen; 
3. Het Dagelijks Bestuur van HHNK, de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Waterland over bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te stellen; 
4. Door middel van bijgaande brief PS te informeren over het besluit. 
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Intentieverklaring 'Vitale Kernen' gemeente Bergen - provincie Noord-Holland 
Gemeente Bergen en provincie Noord-Holland spreken de intentie uit 
gezamenlijk te komen tot een plan van aanpak rond de leefbaarheid en 
vitaliteit van de kernen van de gemeente Bergen, conform de beweging 'Sterke 
kernen, sterke regio's' uit de provinciale Omgevingsvisie. Woningbouw is 
daarbij een belangrijk mogelijk middel. 
 
Besluit: 
1. De Intentieverklaring 'Vitale Kernen' gemeente Bergen - provincie Noord-
Holland aan te gaan met gemeente Bergen; 
2. De portefeuillehouder Wonen te machtigen tot ondertekening van de 
intentieverklaring. 
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A8-A9 – Afdoening motie M4-2022 en informeren UNESCO door OCW 
Naar aanleiding van een aangenomen motie (M4-2022) in Provinciale Staten 
(PS) hebben Gedeputeerde Staten overleg gehad met Rover en de Fietsersbond 
over de modal shift van auto naar openbaar vervoer en fiets. De motie werd 
aangenomen bij de behandeling van het Landschapsplan Stelling van 
Amsterdam / Verbinding A8-A9 in PS op 31 januari 2022. Op 1 juli 2022 is het 
landschapsplan door OCW aangeboden aan UNESCO. 
 
Besluit: 
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1. PS te informeren over de uitvoering van motie M4-2022 en over de brief van 
OCW aan UNESCO over het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / 
Verbinding A8-A9; 
2. PS voor te stellen motie M4-2022 als afgedaan te beschouwen. 
 

7 
 

Connectiviteit MRA in kaart 
De provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben de 
internationale connectiviteitsbehoefte van de Metropoolregio per trein en 
vliegtuig in kaart laten brengen en laten analyseren in hoeverre het aansluit bij 
het aanbod. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de rapportage Connectiviteit in kaart - zakelijke 
internationale connectiviteit per trein en vliegtuig vanuit de Metropoolregio 
Amsterdam; 
2. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
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Nautische aanwijzingsbesluiten 
Medewerkers van de provincie Noord-Holland waaronder de 
vaarweginspecteurs zijn belast met de uitoefening van nautische taken op de 
vaarwegen van de provincie Noord-Holland. Ze dragen zorg voor een goed en 
veilig gebruik van onze vaarwegen. Vanwege wijziging in organisatorische 
benamingen is wijziging in de aanwijzingen noodzakelijk. 
 
Besluit: 
1. Toezichthouders en personen bevoegd tot het geven van 
verkeersaanwijzingen en verkeersinformatie op scheepvaartwegen provincie 
Noord-Holland aan te wijzen; 
2. Bevoegde autoriteit aan te wijzen op grond van het 
Binnenvaartpolitiereglement; 
3. Deze besluiten in het provinciaal blad te publiceren. 
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Evaluatie pilot sedum-dakbedekking abri’s 
De provincie Noord-Holland heeft op 4 verschillende locaties bushaltes 
voorzien van sedum-dakbedekking. Met de vergroening van deze bushaltes 
wordt een bijdrage geleverd aan verbetering van de biodiversiteit. Uit deze 
proef is gebleken dat sedum-dakbedekking in de bebouwde omgeving een 
positief effect heeft op de biodiversiteit en in mindere mate ook op fijnstof, 
CO2, geluid en de waterhuishouding. In het buitengebied en langs de kust is 
het effect minder of slaat het sedum niet aan. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de evaluatie ”toepassing van sedum als dakbedekking 
van abri’s”; 
2. De evaluatie met bijgevoegde brief aan PS te sturen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 72 van mevrouw Alberts (SP) over de rol van 
de provincie bij monitoring van bodembeweging. 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Statenvragen van de fractie SP 
beantwoord over de rol van de provincie bij monitoring van bodembeweging. 
 
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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Zienswijze PS resultaatbestemming 2021, 3de begrotingswijziging 2022 en de 
wijziging gemeenschappelijke regeling i.v.m. de uittreding van Weesp van de 
OFGV 
De resultaatbestemming 2021, 3de begrotingswijziging 2022 en de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling i.v.m. de uittreding van Weesp zijn door het 
dagelijks bestuur van de OFGV verzonden aan de raden en staten van 
deelnemers in deze gemeenschappelijke regeling. Provinciale Staten kunnen 
een zienswijze naar voren brengen op deze stukken en dienen GS toestemming 
te geven voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaatbestemming 2021, de 3de 
begrotingswijziging 2022 en de gewijzigde tekst van de gemeenschappelijke 
regeling in verband met de uittreding van Weesp van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2. Provinciale Staten ingevolge artikel 51, tweede lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), te verzoeken - op basis van bijgaande 
voordracht -toestemming te verlenen aan Gedeputeerde Staten tot het treffen 
van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling OFGV; 
3. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling OFGV ingevolge artikel 51 Wgr te treffen; 
4. Inliggende voordracht met voorgesteld besluit aan Provinciale Staten te 
zenden opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
resultaatbestemming 2021, de 3de begrotingswijziging 2022 en de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling OFGV naar voren te brengen. 
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Voortgang verduurzaming bedrijventerreinen 
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang bij de 
verduurzaming van bedrijventerreinen. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over de voortgang 
bij de verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-Holland. 
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Natuurbeheerplan 2023 
Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd en bevat de kaders en de 
natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Het 
Natuurbeheerplan heeft van 23 mei t/m 3 juli 2022 ter inzage gelegen. Met dit 
besluit worden de Nota van Beantwoording en het Natuurbeheerplan 2023 ter 
besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. 
 
Besluit: 
1. De bijgevoegde Statenvoordracht vast te stellen, waarin aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld de Nota van beantwoording Natuurbeheerplan 2023 
en het Natuurbeheerplan 2023 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale 
Staten te zenden met bijgaande brief. 
 

14 
 

Verlengingsbesluit Natura 2000-beheerplannen Laag Holland en Schoorlse 
Duinen 
GS besluiten de volgende Natura 2000-beheerplannen met zes jaar te 
verlengen: “Schoorlse Duinen”, ”Polder Westzaan”, ”Eilandspolder”, ”Wormer- 
en Jisperveld & Kalverpolder” en “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & 
Twiske”. Deze verlenging is nodig om de aanbevelingen uit de evaluaties op 
zorgvuldige wijze te verwerken in de nieuwe plannen in afstemming met 
betrokkenen. 
 
Besluit: 
1. Het tijdvak van het Beheerplan Natura 2000 “Schoorlse Duinen”, vastgesteld 
bij besluit van 1 februari 2017 en geldig tot en met 31 januari 2023, met zes 
jaar te verlengen tot en met 31 januari 2029; 
2. Het tijdvak van het Beheerplan Natura 2000 “Eilandspolder”, vastgesteld bij 
besluit van 22 november 2016 en geldig tot en met 28 december 2022, met 
zes jaar te verlengen tot en met 28 december 2028; 
3. Het tijdvak van het Beheerplan Natura 2000 “Ilperveld, Varkensland, 
Oostzanerveld & Twiske”, vastgesteld bij besluit van 22 november 2016 en 
geldig tot en met 28 december 2022, met zes jaar te verlengen tot en met 28 
december 2028; 
4. Het tijdvak van het Beheerplan Natura 2000 “Wormer- en Jisperveld & 
Kalverpolder”, vastgesteld bij besluit van 22 november 2016 en geldig tot en 
met 28 december 2022, met zes jaar te verlengen tot en met 28 december 
2028; 
5. Het tijdvak van het Beheerplan Natura 2000 “Polder Westzaan”, vastgesteld 
bij besluit van 22 november 2016 en geldig tot en met 28 december 2022, met 
zes jaar te verlengen tot en met 28 december 2028; 
6. PS te informeren middels bijgaande brief; 
7. Betrokken partijen, waaronder de ministeries van Landbouw, Natuur en 
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Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat, op de hoogte te brengen 
middels bijgaande brief. 
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Voorbereiding Bestuurlijk Overleg NPLG 28 sept 2022 
Op 28 september vindt het Bestuurlijk Overleg Nationaal Programma Landelijk 
Gebied (NPLG) met de minister voor Natuur en Stikstof en de provincies plaats. 
De portefeuillehouder natuur neemt namens de provincie Noord-Holland deel 
aan het Bestuurlijk Overleg NPLG. De leden van GS stemmen af over de Noord-
Hollandse inzet in het Bestuurlijk Overleg NPLG. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorbereiding van het gesprek met de minister voor 
Natuur en Stikstof, het IPO, Unie van Waterschappen en de VNG op 28 
september 2022 over de in de agenda van het Bestuurlijk Overleg NPLG 
opgenomen onderwerpen; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over te gaan in het Bestuurlijk Overleg NPLG van 28 
september 2022. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 86 van de heer Jensen (JA21) over asielbeleid 
en huisvesting 
De heer E.W.J. Jensen van JA21 heeft vragen gesteld over asielbeleid en 
huisvesting. 
 
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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Benoemingen leden tot (kamer)voorzitter en bedankbrief richting aftredende 
commissieleden 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben een onafhankelijke Hoor- en 
adviescommissie (hac) ingesteld die advies uitbrengt aan GS over 
bezwaarschriften gericht tegen hun beschikkingen. De leden van deze 
commissie worden door GS benoemd voor een periode van vier jaar. Ze kunnen 
éénmaal worden herbenoemd. Vier commissieleden nemen per 1 oktober 2022 
afscheid. Onder de huidige leden zijn twee Kamervoorzitters geworven. Zij 
hebben zwaardere verantwoordelijkheden zoals het bepalen van de orde van 
de hoorzitting. Tevens is onder de huidige commissieleden een nieuwe 
(coördinerend) Voorzitter geworven. De Voorzitter is het centrale 
aanspreekpunt voor de commissieleden en de provincie. 
 
Besluit: 
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1. De heer mr. M.H.J. van Riessen en de heer mr. A. Erdogan te benoemen tot 
Kamervoorzitter met ingang van 1 oktober 2022 voor de duur van hun 
lidmaatschap van de Hoor- en adviescommissie; 
2. Mevrouw mr. G.E. Creijghton-Sluijk te benoemen tot (coördinerend) 
Voorzitter van de Hoor- en adviescommissie met ingang van 1 oktober 2022 
voor de duur van haar lidmaatschap van de Hoor- en adviescommissie; 
3. De commissieleden mevrouw De Boer, mevrouw Berkouwer, de heer 
Brugman en de heer Vis te bedanken voor hun inzet bij de Hoor- en 
adviescommissie; 
4. De genoemde personen hierover met de bijgevoegde brieven te informeren. 
 

 
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 10 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 12   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 3, 4, 5  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 1, 11   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 6, 7, 8, 9   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 2   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 13, 14, 15  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 16, 17 
 
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/

