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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 29 november 2022 

 
1 
 

Initiatiefvoorstel ChristenUnie "Grijs- en regenwatersystemen" 
Op 18 oktober 2022 hebben Gedeputeerde Staten een verzoek ontvangen om 
advies uit te brengen over een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie over 
“Grijs- en regenwatersystemen”. Om aanjager te worden van innovatie op het 
gebied van drinkwaterbesparing wordt een voorstel gedaan voor een opdracht 
van Provinciale Staten die bestaat uit 7 punten. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te adviseren over het 
initiatiefvoorstel van de ChristenUnie over “Grijs- en regenwatersystemen”. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 112 van de heer Jensen (JA21) over 
haalbaarheid prestatieafspraken woningbouw 
De heer E.W.J. Jensen (JA21) heeft vragen gesteld over de haalbaarheid van de 
prestatieafspraken voor woningbouw. 
 
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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Samenwerkingsovereenkomst opwaarderen Nieuwe Bennebroekerweg 
De gemeente Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam en de provincie 
Noord-Holland werken samen aan de opwaardering van de Nieuwe 
Bennebroekerweg. Het project levert een belangrijke bijdrage aan de 
bereikbaarheid en woningbouwopgave in de regio. Voor de volgende fase van 
dit project gaan de partijen een overeenkomst met elkaar aan waarin afspraken 
over de aanpak, financiering en organisatie worden vastgelegd. 
 
Besluit: 
1. De samenwerkingsovereenkomst planuitwerkingsfase opwaarderen Nieuwe 
Bennebroekerweg aan te gaan met de partners, Gemeente Haarlemmermeer en 
Vervoerregio Amsterdam; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de overeenkomst te 
ondertekenen; 
3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen voor het aanbrengen van 
redactionele aanpassingen in de overeenkomst; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

4 Jaarverslag openbaar vervoer 2021 
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 De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 3 
gebieden in Noord-Holland: Gooi en Vechtstreek, Haarlem-IJmond en Noord-
Holland Noord. Ieder jaar wordt er een jaarverslag gepubliceerd met de 
resultaten van het openbaar vervoer in deze gebieden, zoals het aanbod, het 
gebruik en de kwaliteit van het OV. Het jaarverslag 2021 is te downloaden op 
de website van de provincie Noord-Holland. 
 
Besluit: 
1. Het OV jaarverslag 2021 vast te stellen; 
2. Dit ter kennisname aan te bieden aan PS. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 113 van mevrouw Alberts (SP) over het bericht 
op NH Nieuws: “Vuilstort met asbest gevonden in  natuurgebied Duin en 
Kruidberg” 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Statenvragen van de fractie SP 
beantwoord over de vondst van asbest in natuurgebied Duin en Kruidberg. 
 
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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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland Gooi en 
Vechtstreek 30 november 2022 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de 
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk 
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur 
van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het algemeen bestuur op 30 november 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 30 
november 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Jaarverslagen 2021 adviescommissies detailhandel 
In het Detailhandelsbeleid Noord-Holland is geborgd dat er twee Regionale 
Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale 
Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en 
regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal 
afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Gemeenten kunnen het advies 
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van de commissie gebruiken bij het maken van weloverwogen keuzes ten 
aanzien van nieuwe detailhandelsontwikkelingen, en het voorkomen van 
uitbreidingen die een potentieel negatief effect hebben op de 
detailhandelsstructuur. Daarnaast vervullen de commissies een rol op het 
gebied van kennisdeling. De commissies leggen hun activiteiten vast in een 
jaarverslag. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de jaarverslagen 2021 van de Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) en de Regionale Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Noord (RAC NHN); 
2. De jaarverslagen met bijgaande brief te versturen naar Provinciale Staten. 
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Stand van zaken instrumentarium arbeidsmarkt en onderwijs 
Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de stand van zaken 
instrumentarium Arbeidsmarkt & Onderwijs, waaronder de voortgang van de 
agenda van de Werkambassadeur. De werkambassadeur besteedt met name 
aandacht aan het versterken en inzetten van de structuur van Publiek-Private 
Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang 
ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, 
techniekpromotie en inclusiviteit. 
Gedeputeerde Staten hebben ook kennisgenomen van de voorbereiding van 
een UVR campusontwikkeling, de arbeidsmarktmonitor 2022 en de resultaten 
van het onderzoek uitgevoerd door de Stichting Economisch Onderzoek (SEO). 
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat er op basis van de huidig 
begrote investeringen in duurzaamheid en energietransitie er jaarlijks 
maximaal 12.000 VTE nodig zijn in geheel Noord-Holland. De studie raamt het 
potentiële extra arbeidsaanbod op 18 duizend werknemers. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken bij het instrumentarium 
Arbeidsmarkt & Onderwijs, waaronder: 
- de voortgang agenda werkambassadeur; 
- voorbereiding UVR campusontwikkeling; 
- de resultaten van onderzoek naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt door 
investeringen in duurzaamheid en energietransitie door de Stichting 
Economisch Onderzoek (SEO); 
- de monitor arbeidsmarkt 2021-2022; 
2. PS hierover per brief te informeren. 
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Incidentele subsidie Wildopvang De Bonte Piet (Motie 172-2022) 
In augustus 2022 is Vogelasiel de Paddenstoel in Den Helder gesloten. De 
dieren en vogels uit deze wildopvang zijn vervolgens verplaatst naar 
Wildopvang De Bonte Piet. In motie 172-2022 zijn Gedeputeerde Staten 
gevraagd om éénmalig een bedrag tot € 10.000 vrij te maken ter 
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ondersteuning van Wildopvang de Bonte Piet. Op deze manier kan de 
wildopvang in de regio Den Helder gecontinueerd worden. Ter invulling van 
Motie 172-2022 is er daarom door Gedeputeerde Staten € 10.000 beschikbaar 
gesteld voor een incidentele subsidie. 
 
Besluit: 
1. Een incidentele subsidie ten behoeve van Wildopvang De Bonte Piet te 
verstrekken; 
2. Subsidie te verlenen onder arrangement 1 van de Provinciale 
Verantwoordingssytematiek zoals opgenomen in het Besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland van 22 november 2011, nr.2011-60983, tot 
vaststelling van de Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren en voor te stellen 
Motie 172-2022, betreffende financiële steun (€ 10.000) voor Wildopvang De 
Bonte Piet, daarmee als afgedaan te beschouwen. 
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Werkbezoek Murcia 
Van 14 t/m 16 juli 2022 brachten de commissaris van de Koning en de 
gedeputeerden Loggen en Zaal een werkbezoek aan de regio Murcia. Doel van 
het bezoek was de basis te leggen voor interregionale samenwerking zoals ook 
in de Europastrategie 2022-2030 als provinciale doelstelling is vastgelegd. Het 
verslag van het werkbezoek, inclusief een overzicht van de gemaakte 
afspraken, wordt aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag van het werkbezoek dat de commissaris 
van de Koning en de gedeputeerden Loggen en Zaal brachten aan de regio 
Murcia; 
2. Het verslag aan te bieden aan Provinciale Staten; 
3. Kennis te nemen van de definitieve versie van de intentieverklaring die met 
Murcia werd overeengekomen; 
4. De commissaris van de Koning te machtigen de regio Murcia te danken voor 
de organisatie van het werkbezoek en de president en de verantwoordelijke 
minister uit te nodigen voor een tegenbezoek. 
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Afhandelen Motie 68-2019 en Uitvoeringsregeling Boscompensatie 
Tussen 2017 en nu is er in Noord-Holland 33,32 hectare aan bos in Natura 
2000-gebieden gekapt. Voor deze kap geldt vanuit de Bossenstrategie een 
compensatieplicht. Gedeputeerde Staten hebben een subsidieregeling voor het 
aanplanten van 34 hectare compensatiebos opengesteld. Provinciale Staten 
ontvangen een brief met informatie over deze regeling, de voortgang van de 
Bossenstrategie en de invulling van Motie 68-2019, met het voorstel deze als 
afgehandeld te beschouwen. 
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Besluit: 
1. Bijgaande Uitvoeringsregeling subsidie boscompensatie Noord-Holland 
2023 vast te stellen; 
2. Bijgaand besluit tot vaststelling van het subsidieplafond voor het jaar 2023 
en aanvraagperiode op grond van de onder 1 genoemde uitvoeringsregeling 
vast te stellen; 
3. De gemeenten in Noord-Holland door middel van bijgaande brief te 
informeren over voornoemde besluiten; 
4. Provinciale Staten via bijgaande brief te infomeren over voornoemde 
besluiten en over de invulling van motie 68-2019, met daarbij het voorstel 
deze motie als afgedaan te beschouwen. 
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GS-reactie Rekenkamerrapport Praktijk van de Wob in NH 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft de praktijk van de Wob bij de provincie 
Noord-Holland onderzocht en heeft hierover een Nota van bevindingen 
opgesteld. Op verzoek van Provinciale Staten heeft Gedeputeerde Staten hierop 
een reactie opgesteld en aan Provinciale Staten toegestuurd. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande GS-reactie op het Rekenkamerrapport De praktijk van de Wob in 
Noord-Holland vast te stellen; 
2. Bijgaande brief met deze reactie aan Provinciale Staten te versturen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 119 van mevrouw Van Geffen (Namens Noord-
Hollanders) over veiligheid en drugsbestrijding in de havens 
Noordzeekanaalgebied 
Mevrouw G.H. van Geffen (Namens Noord-Hollanders) heeft Statenvragen 
gesteld over veiligheid en drugsbestrijding in de havens 
Noordzeekanaalgebied. 
 
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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Afhandeling Motie 239-2021 
PS hebben verzocht bij andere provincies na te gaan of er op het niveau van de 
cultuurregio's ruimte wordt gemaakt voor de inbreng van makers bij het beleid. 
Zeven provincies betrekken makers bij het cultuurbeleid en negen provincies 
betrekken makers bij regionale cultuurprofielen. In Noord-Holland zijn 
cultuurmakers betrokken bij het MRA Programma Kunst, Cultuur & Erfgoed 
“Meer dan de delen” 2019-2024 en in Noord-Holland Noord is overleg gevoerd 
met culturele instellingen met betrekking tot het regionaal cultuurprofiel ”Zee 
aan ruimte, land vol cultuur”. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de bij de provincies uitgevoerde inventarisatie inzake 
de inbreng van makers bij het cultuurbeleid; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren; 
3. Provinciale Staten te verzoeken de motie als afgehandeld te beschouwen. 
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Uitvoeringsregeling subsidie circulaire ketensamenwerking Noord-Holland 
2022. 
Gedeputeerde Staten stellen de Uitvoeringsregeling subsidie circulaire 
ketensamenwerking Noord-Holland 2022 met een subsidieplafond en de 
openstelling voor 2023 vast. Met deze regeling kunnen Noord-Hollandse 
bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen een subsidie ontvangen voor het 
opzetten van ketensamenwerking om een circulair product of dienst te kunnen 
aanbieden. De provincie stimuleert bedrijven om samen te werken om 
grondstofketens te sluiten, omdat samenwerking binnen en/of tussen 
product- en materiaalketens essentieel is voor efficiënter en dus minder 
grondstofgebruik. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie circulaire ketensamenwerking Noord-
Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie circulaire 
ketensamenwerking Noord-Holland 2022 vast te stellen op € 200.000 en de 
regeling open te stellen van 3 januari 2023 tot en met 28 december 2023; 
3. De bovenstaande besluiten te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken 
Met de regeling Bijzondere werktijden bedienaren kunstwerken wordt voorzien 
in de vastlegging van een voor deze groep passende werktijdenregeling. 
 
Besluit: 
1. De regeling Bijzondere werktijden bedienaren kunstwerken vast te stellen, 
onder voorbehoud van instemming van de ondernemingsraad; 
2. De huidige regeling Bijzondere werktijden bedienaren kunstwerken in te 
trekken; 
3. De vakbonden hierover te informeren. 
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Vergadering van het bestuur van de Stichting Projectbureau Masterplan 
Noordzeekanaalgebied (NZKG) d.d. 2 december 2022 
Het bestuur van de Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied 
vergadert op 2 december 2022. De portefeuillehouder Zeehavens zal deze 
vergadering voorzitten. 
 
Besluit: 
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1 Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het bestuur van de 
Stichting Projectbureau Masterplan NZKG op 2 december 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de vergadering van het bestuur van de Stichting Projectbureau Masterplan 
NZKG op 2 december 2022. 
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Alliander N.V.: brief inzake participatie Staat 
Alliander heeft haar aandeelhouders, waaronder de provincie Noord-Holland, 
een brief gestuurd over afspraken die zijn gemaakt met de Staat over een 
mogelijke toekomstige participatie van de Staat in Alliander. Deze afspraken 
worden binnenkort aan de aandeelhouders voorgelegd voor het verlenen van 
goedkeuring. GS sturen deze brief ter informatie door naar PS. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten met bijgaande brief en de brief van Alliander te informeren 
over de mogelijke participatie van de Staat in Alliander. 
 

 

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 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 7, 8, 9, 10   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 1, 2  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 6, 18   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 3, 4   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 14, 15, 16, 17   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 11  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 12, 13 
 
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/

