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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 29 maart 2022 
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Masterplan Wonen 
Het Masterplan Wonen geeft antwoord op de vraag wat de provincie kan doen 
om gemeenten te helpen sneller meer betaalbare woningen te laten realiseren. 
In de eerste versie (juni 2021) zijn mogelijke maatregelen hiervoor 
aangekondigd. In dit vervolg is de realisatiecapaciteit van de grote 
woningbouwprojecten verder verdiept en is een instrumentenkoffer voor een 
actieve provinciale rol samengesteld. Hiermee is een aanpak bepaald voor een 
actieve, aanvullende inzet van de provincie op concrete projecten en 
gebiedsontwikkelingen. Hiervoor zal de provincie in overleg treden met 
gemeenten en het Rijk, vandaar dat deze 1.5 versie van het Masterplan Wonen 
een tussenstap is. 
 
Besluit: 
1. De versie 1.5 van het Masterplan Wonen provincie Noord-Holland vast te 
stellen en daarmee in te stemmen met de voorgestelde aanpak: in overleg 
treden met gemeenten over een actieve, aanvullende provinciale inzet op nader 
te bepalen grote woningbouwprojecten en gebiedsontwikkelingen; 
2. Kennis te nemen van het rapport ‘Regionale verdieping realisatiecapaciteit’, 
en de daarbij horende beleidsreactie vast te stellen; 
3. Kennis te nemen van het rapport ‘Onderzoek actief grondbeleid provincie 
Noord-Holland’, en de daarbij horende beleidsreactie vast te stellen; 
4. Kennis te nemen van de stand van zaken van de overige modules; 
5. Deze stukken d.m.v. bijgaande brief ter bespreking aan te bieden aan de 
commissie RWK. 
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Motie 146-2020 Tiny Houses 
Bij de behandeling van de Omgevingsverordening NH2020 op 5 oktober 2020 
hebben de Staten motie 146-2020 aangenomen. Aan de motie is uitvoering 
gegeven door het doen van een pilot met vier initiatieven voor Tiny Houses. 
Hieruit is gebleken dat in het kader van de meerwaardebepaling en 
experimenteerruimte zoals beschreven in artikel 13.3  van de 
Omgevingsverordening dit voor Tiny Houses in bepaalde gevallen kan worden 
toegepast. Wij stellen PS hiermee voor om de motie als afgedaan te 
beschouwen. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten te verzoeken motie 146-2020 als afgedaan te 
beschouwen; 
2. Bijgaande brief met bijlagen aan Provinciale Staten te verzenden. 
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Waddenfonds begroting 2023 en jaarstukken 2021 
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de 
hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke 
regeling Waddenfonds; 
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, op basis van bijgaande Statenvoordracht te verzoeken de 
ontwerpbegroting 2023 van het Waddenfonds te bespreken en eventuele 
zienswijzen kenbaar te maken; 
3. Provinciale Staten te adviseren geen zienswijzen op de ontwerpbegroting 
2023 van het Waddenfonds in te dienen; 
4. Kennis te nemen van de ontwerp-jaarstukken 2021 van het Waddenfonds; 
5. Bijgaande brief over de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpjaarstukken 
2021 van het Waddenfonds te versturen aan Provinciale Staten. 
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Subsidie TKI-project Campus Agrarisch Waterbeheer 
In Noord-Holland Noord wordt een campus agrarisch waterbeheer gerealiseerd 
waarin diverse private en publieke organisaties gaan samenwerken aan de 
Watertransitie voor een klimaatbestendige en weerbare landbouw. Het 
onderzoeks- en demonstratieproject voor de akkerbouw heeft als doel minder 
afhankelijk te zijn van zoet water. Het is een innovatief meerjarig project en 
komt in aanmerking voor landelijke financiering van de Topsector Agri&Food. 
(TKI-project). De provincie is bereid het project financieel te ondersteunen. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met ondersteuning van de projectaanvraag bij de Topsector 
Agri & Food van het project campus Agrarisch Waterbeheer 'Watertransitie voor 
een klimaatbestendige en weerbare landbouw’; 
2. De intentie uit te spreken dit project financieel te ondersteunen onder 
voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten (tweede 
begrotingswijziging); 
3. De penvoerder van het project, Greenport Noord-Holland Noord, met een 
brief te informeren; 
4. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit initiatief. 
 

5 
 

Aanpassing Luchthavenregeling Middenmeer 
De provincie maakt in een Luchthavenregeling afspraken over de 
milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens, 
zoals vliegveld Middenmeer. De tekst in de luchthavenregeling Middenmeer is 
op verzoek van omwonenden aangepast. De belangrijkste wijziging is dat 
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‘vluchten’ wordt vervangen door ‘vliegbewegingen’. De aangepaste tekst wordt 
ter vaststelling aan Provinciale Staten gestuurd. 
 
Besluit: 
1. Akkoord te gaan met het eindconcept Luchthavenregeling Middenmeer; 
2. Het eindconcept luchthavenregeling Middenmeer ter besluitvorming aan 
Provinciale Staten aan te bieden middels de bijgevoegde brief; 
3. Na vaststelling van de verordening Luchthavenregeling Middenmeer door 
Provinciale Staten een ‘verklaring veilig gebruik luchtruim’ aan te vragen bij de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 26 van de heer Jensen (JA21) over vliegveld 
Hilversum 
De heer E.W.J. Jensen (JA21) heeft vragen gesteld over vliegveld Hilversum. 
 
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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Bereikbaarheidsagenda Zuidlob 2040 
Ambities voor wonen en werken hebben effect op de bereikbaarheid. De 
gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel, de Vervoerregio 
Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben daarom de 
‘Bereikbaarheidsagenda Zuidlob 2040’ opgesteld. De agenda laat zien welke 
mobiliteitsoplossingen in de toekomst nodig zijn en welke projecten daar al 
aan bijdragen. 
 
Besluit: 
1. De Bereikbaarheidsagenda Zuidlob 2040 vast te stellen; 
2. Als vervolg op de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob 2040 deze samen met de 
gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel en de 
Vervoerregio Amsterdam verder uit te werken in een prioritering van concrete 
voorstellen, gericht op opname in de meerjarenprogramma’s van de 
afzonderlijke partijen; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Annotatie agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 1 april 2022 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen 
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bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG 
op 1 april 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 1 april 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Tata Steel en route richting Groen Staal 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over enkele ontwikkelingen 
in het dossier Tata Steel. Specifieke aandacht wordt gegeven aan de route 
richting ‘groen staal'. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren over Tata Steel en de route 
richting Groen Staal. 
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Convenant Werklocaties regio Alkmaar 
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties regio 
Alkmaar te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale afspraken 
over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen 
en kantorenlocaties. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan 
de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de 
mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar commitment 
uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio. 
 
Besluit: 
1. Het regionaal convenant werklocaties Regio Alkmaar aan te gaan met de 
regiogemeenten van Alkmaar; 
2. Het regionaal convenant werklocaties Regio Alkmaar aan te merken als 
planningsopgave voor deze regio, zoals vermeld in artikel 6.3 van de 
Omgevingsverordening NH2020; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen het regionaal convenant 
werklocaties Regio Alkmaar te ondertekenen; 
4. De mede ondertekening te beschouwen als steunbetuiging voor de regionale 
afspraken over bedrijventerreinen; 
5. PS met bijgevoegde brief te informeren. 
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Regionale afspraken werklocaties Kop Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties Kop van 
Noord-Holland te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale 
afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van 
bedrijventerreinen. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan 
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de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de 
mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar commitment 
uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio. 
 
Besluit: 
1. Het regionaal convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland 2022 aan te 
gaan met de regiogemeenten van de Kop Noord-Holland; 
2. Het regionaal convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland 2022 aan te 
merken als planningsopgave voor deze regio, zoals vermeld in artikel 6.3 van 
de Omgevingsverordening NH2020; 
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen het Convenant Werklocaties 
Kop van Noord-Holland 2022 te ondertekenen; 
4. De mede ondertekening te beschouwen als steunbetuiging voor de regionale 
afspraken over bedrijventerreinen; 
5. PS met bijgevoegde brief te informeren. 
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Vaststelling subsidieplafond 2022 Uitvoeringsregeling Versterken 
Bestuurskracht 
Om gemeenten en regio's te ondersteunen bij 
bestuurskrachtversterking hebben GS voor 2022 €100.000 beschikbaar 
gesteld. Gemeenten en regio’s kunnen subsidie aanvragen voor een zestal 
activiteiten, zoals het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, het 
opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of het organiseren van 
regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het bevorderen van 
de regionale samenwerking. 
 
Besluit: 
1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie versterken 
bestuurskracht Noord-Holland 2020 voor het jaar 2022 vast te stellen op 
€100.000,-; 
2. PS te informeren door middel van inliggende brief. 
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Inschrijving registergoederen i.v.m. herindeling Amsterdam Weesp 
Per 24 maart 2022 zijn de gemeenten Amsterdam en Weesp gefuseerd. Voor 
de overgang schrijven Gedeputeerde Staten de registergoederen in bij het 
Kadaster. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 44, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling de 
overgang per 24 maart 2022 van registergoederen van de voormalige 
gemeenten Weesp naar de gemeente Amsterdam in het Kadaster in te 
schrijven; 
2. Het Kadaster hiertoe met bijhorende brief te verzoeken; 
3. De gemeente Amsterdam te informeren over dit besluit. 
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Plan van aanpak evaluatie Dijk en Waard voor BZK 
De Tweede Kamer heeft de provincie verzocht met de nieuwe gemeente Dijk en 
Waard, de gemeente Alkmaar, alsmede met de inwoners van Sint Pancras en 
Koedijk te evalueren en te verkennen of voor de dorpen Sint Pancras en/of 
Koedijk een grenscorrectie met de gemeente Alkmaar een duurzame oplossing 
is. De provincie heeft samen met gemeente Dijk en Waard een plan van aanpak 
opgesteld voor deze evaluatie en verkenning. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het, samen met de gemeente Dijk en Waard, opgestelde 
plan van aanpak voor een evaluatie van het herindelingsproces en de 
verkenning naar een mogelijke grenscorrectie met betrekking tot de 
dorpskernen Sint Pancras en Koedijk; 
2. Bijgevoegde brief inclusief het plan van aanpak toe te sturen aan de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 
3. Provinciale Staten en de gemeenteraad van Dijk en Waard te informeren 
middels inliggende brieven. 
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Mogelijkheden inzet provinciaal eigendom voor huisvesting statushouders en 
andere spoedzoekers 
Op dit moment verblijven er veel statushouders in asielopvangcentra, omdat er 
te weinig woningen beschikbaar zijn voor deze doelgroep om naartoe door te 
stromen. Hierdoor kunnen minder asielzoekers opgevangen worden. Daarnaast 
is in veel gemeenten een groot woningtekort voor ‘spoedzoekers’ (= 
woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar 
onderdak). De provincie Noord-Holland wil onderzoeken of zij met haar 
onroerend goed een bijdrage kan leveren aan de tijdelijke huisvesting van 
statushouders en andere spoedzoekers. 
 
Besluit: 
1. Tot de intentie om een aantal locaties in de gemeenten Hoorn, Medemblik 
en Haarlem in te zetten voor de (versnelde) huisvesting van statushouders en 
andere spoedzoekers; 
2. De mogelijkheden hiervoor nader te onderzoeken; 
3. PS te informeren via bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 28 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over de 
invulling van de principes voor nieuw ganzenbeleid 
Mw. W. Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over “De invulling van de 
principes voor nieuw ganzenbeleid”. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar. 
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Normenkader rechtmatigheid 2021 
De provincie is verplicht jaarlijks een normenkader rechtmatigheid op te 
stellen. Het normenkader rechtmatigheid 2021 is nodig voor de 
jaarrekeningcontrole van de externe accountant over boekjaar 2021. 
 
Besluit: 
1. Het normenkader rechtmatigheid 2021 vast te stellen; 
2. Door middel van bijgaande brief het normenkader rechtmatigheid 2021 aan 
Provinciale Staten ter kennisneming toe te zenden. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 27 van mevrouw Kapitein en de heer Mülder 
(D66) over Russische diensten, contracten en cyberdreiging: provincie Noord-
Holland 
Naar aanleiding van de omstandigheden in Oekraïne heeft D66 een aantal 
vragen gesteld over Russische diensten, contracten en cyberdreiging. 
 
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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Vervolg Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds 
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang, de resultaten en 
het vervolg van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF). De 
voortgang betreft een overzicht van de genomen maatregelen, de nog vast te 
stellen maatregelen en een globaal overzicht van de financiën. Daarbij staat 
beschreven hoeveel subsidies zijn aangevraagd of verstrekt, aantallen trajecten 
die zijn ingezet of projecten die lopen. Het vervolg van het EHDF wordt 
beschreven in het licht van de oorspronkelijke uitgangspunten van Motie 42, 
de nog resterende middelen en de focus op uitvoering van wat is ingezet. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over het 
vervolg van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. 
 

 
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 5, 6, 8 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 9   
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M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 10, 11, 12, 13, 14   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 16   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 1, 2, 3, 4   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 7   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 19   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 15, 17, 18 
 
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/

