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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 30 augustus 2022 
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Tweede update Dashboard Energietransitie in Noord-Holland 
Het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland is in 2020 gelanceerd om 
inzicht te geven in de stand van zaken met betrekking tot de klimaatafspraken 
en energietransitie in onze provincie. Het bestrijkt alle thema’s die opgenomen 
zijn in het Actieprogramma Klimaat 2020-2023. Naast een thematische 
opbouw is het mogelijk om geografisch door te klikken naar gegevens over de 
twee regio’s waarvoor een Regionale Energiestrategie (RES) is gemaakt, Noord-
Holland Noord en Noord-Holland Zuid en naar de regio’s (deel-RES) die daarin 
zijn opgenomen. Het Dashboard wordt jaarlijks geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1. De tweede update van het Dashboard Energietransitie in Noord-Holland vast 
te stellen; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
 

2 
 

Advies op initiatiefvoorstel 'Noord-Holland Impact' 
GS adviseren inzake het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland Impact’ dat door 
ChristenUnie en Partij voor de Dieren is ingediend over de zestien voorstellen 
die in het voorstel staan voor het stimuleren van een economie die van waarde 
is voor de samenleving. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van bijgaand initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland Impact; 
zestien voorstellen voor het stimuleren van een economie die van waarde is 
voor de samenleving’ van ChristenUnie en Partij voor de Dieren; 
2. Over het initiatiefvoorstel advies uit te brengen door middel van bijgaande 
brief aan PS. 
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Ophoging Uitvoeringsregeling Versterken bestuurskracht 2022 
Om gemeenten en regio's te ondersteunen bij bestuurskrachtversterking 
hebben GS voor 2022 totaal €150.000 beschikbaar gesteld. Daarmee is het 
subsidieplafond voor 2022 verhoogd van €100.000 euro tot €150.000. 
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: 
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1. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Versterken Bestuurskracht 
Noord-Holland 2020 te verhogen naar €150.000; 
2. PS te informeren door middel van inliggende brief. 
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Beslissing op bezwaar SED Enkhuizen 
De gemeente Enkhuizen kan zich niet vinden in een advies van deskundigen 
over de financiële verdeelsleutel tussen de drie gemeenten die gezamenlijk een 
uitvoeringsorganisatie (de SED-organisatie) hebben opgericht. Zij hebben 
gedeputeerde staten verzocht om het geschil over de begroting 2022 van de 
SED organisatie te beslechten. Na bestudering van de stukken en een 
hoorzitting hebben gedeputeerde staten bij besluit van 19 januari 2022 het 
verzoekschrift van Enkhuizen afgewezen en aan het algemeen bestuur van de 
SED organisatie opgedragen om de begroting voor 2022 vast te stellen 
conform genoemd deskundigenadvies. Dit besluit is uitgevoerd. Om die reden 
hebben bezwaarden geen procesbelang meer bij een bezwaarprocedure. 
 
Besluit: 
Het bezwaarschrift van de raad en burgemeester en wethouders van 
Enkhuizen, gericht tegen het besluit d.d. 19 januari 2022 betreffende het 
geschil tussen de raad van Enkhuizen en het algemeen bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling SED organisatie over de begroting 2022 (besluit 
met kenmerk 1680473/1759021) niet-ontvankelijk te verklaren. 
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Jaarverslag Hoor- en Adviescommissie Noord-Holland (HAC) 2021 
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- 
en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar 
werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag over 2021 van de Hoor- en 
adviescommissie Noord-Holland (HAC); 
2. Het jaarverslag door middel van bijgaande brief aan te bieden aan 
Provinciale staten via de statengriffier. 
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Begroting 2023 
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2023 wil bereiken, wat de 
provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. 
 
Besluit: 
1. De ontwerpbegroting en meerjarenraming 2023-2026 vast te stellen; 
2. Het addendum bij de begroting 2023 vast te stellen; 
3. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
4. De ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming en de Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden;. 
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5. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (07) juli 2022 
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde 
begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende 
beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief 
binnen de programmabegroting verwerkt. 
 
Besluit: 
1. De begrotingsneutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2022 vast te 
stellen; 
2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren. 
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Onderhandelaarsakkoord cao provinciale sector 2022-2023 
Op 24 juni 2022 hebben de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) en de 
vakbonden een onderhandelaarsakkoord ondertekend voor een nieuwe cao 
voor de provinciale sector met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2023. Het betreft afspraken over een loonparagraaf, thuiswerk- en 
flexibiliteitsvergoeding, ouderschapsverlof, verruiming bijzonder verlof, 
diversiteitsverlof en studie- en procesafspraken over duurzame inzetbaarheid, 
vitaliteit en hybride werken. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord cao provinciale sector 
2022; 
2. De sectormanager HRM te machtigen om dit besluit te melden aan het IPO 
en de Werkgeverscommissie van Provinciale Staten. 
 

9 
 

Brede Basismonitor 2022 
De Brede Basismonitor geeft weer hoe in de provincie Noord-Holland de 
welvaart zich in de brede zin van het woord (economisch, ecologisch en 
sociaal-maatschappelijk) ontwikkelt. Dit is de tweede versie van de Brede 
Basismonitor. 
 
Besluit: 
1. De Brede Basismonitor 2022 vast te stellen; 
2. PS via bijgevoegde brief te informeren. 
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Reflectie op beleid economie en circulaire economie 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de visie van het 
college op de relatie tussen het beleid voor circulaire economie en het 
algemene economisch beleid van de provincie Noord-Holland. 
 
Besluit: 
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Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over hoe het college 
aankijkt tegen de relatie tussen het beleid voor circulaire economie en het 
algemene economisch beleid van de provincie Noord-Holland. 
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Zienswijze PS ontwerp meerjarenbegroting 2022 - 2023 Gemeenschappelijk 
Orgaan Hollandse Waterlinies 
De provincie Noord-Holland is deelnemer in het Gemeenschappelijk Orgaan 
Hollandse Waterlinies. Op grond van artikel 48 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen is Provinciale Staten bevoegd een zienswijze in te dienen op de 
begroting van dit Gemeenschappelijk Orgaan. Aangezien de begroting geen 
vragen oproept stelt het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale 
Staten voor om geen zienswijze in te dienen. 
 
Besluit: 
De Statenvoordracht en het ontwerp besluit over de zienswijze op de ontwerp 
meerjarenbegroting 2022 - 2023 Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse 
Waterlinies vast te stellen. 
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Wijziging vijfde openstelling UvR 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 de regeling uit. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
waterschap Amstel Gooi en Vecht stellen respectievelijk € 80.000 en € 49.000 
extra beschikbaar voor hun beheersgebieden. Gedeputeerde Staten hebben in 
het verlengde hiervan besloten de subsidieplafonds met deze bedragen te 
verhogen. Ook is op verzoek van de waterschappen de openstellingstermijn 
verlengd tot en met 26 oktober 2023. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-
Holland 2017 te wijzigen door de huidige openstellingstermijn te verlengen tot 
en met 26 oktober 2023 en het subsidieplafond te verhogen met € 129.000,-; 
2. Het genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
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Gezamenlijke reactie Waddenprovincies op uitvraag derde tranche PAGW ( 
Programmatische Aanpak Grote Wateren) 
De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur 
en Waterstaat hebben aan de betrokken provincies en overige partners een 
brief gestuurd over de financiering van maatregelen voor de grote wateren in 
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Nederland, waaronder de Waddenzee. Voor de Waddenzee sturen 
Gedeputeerde Staten van Fryslân een aanbod in een brief mede namens ons 
college. De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) is het programma 
waarmee het Rijk, zoveel mogelijk in samenwerking met medeoverheden en 
andere belanghebbenden in de regio’s werkt aan toekomstbestendige grote 
wateren zoals de Waddenzee. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief van de ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de 
Programmatische Aanpak Grote Wateren, derde tranche; 
2. In te stemmen met een gezamenlijk voorstel van de Waddenprovincies aan 
de ministeries van LNV en van IenW, als reactie op deze brief; 
3. De gedeputeerde met de portefeuille Wadden van de provincie Fryslân te 
machtigen dit voorstel te ondertekenen mede namens Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief. 
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Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 geeft 
inzicht in de geprogrammeerde onderhouds- en vervangingsmaatregelen en 
de maatregelen ter verbetering en/of uitbreiding van de provinciale 
infrastructuur en de benodigde financiering. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de opname van de volgende 
verbeter- en uitbreidingsmaatregelen in de studiefase: 
a. alg-46, Aanleg bermverharding; 
b. N194-01, Aanleg turborotonde ontsluiting woonwijk Tuindersweijde, 
Obdam; 
c. N197-05, Ontbrekende schakel fietspad N197, gedeelte Zeestraat-
Waterweg; 
d. N200-05, Trajectstudie N200a; 
e. N203-17, Trajectstudie N203c, gedeelte A9-N513; 
f. N203-18, Kortetermijnmaatregelen N203, gedeelte Uitgeest-N513; 
g. N206-05, Smal fietspad N206, gedeelte Boekenrodeweg-nabij 
Woestduinweg; 
h. N206-06, Verharding fietspad N206, gedeelte nabij Woestduinweg-
Vogelenzang; 
i. N239-03, Tijdelijke maatregel kruispunt N239-Agriport/Coppershorn; 
j. N242-27, Ontbrekende schakel fietsroute Heerhugowaard-Noord/ Noord 
Scharwoude; 
k. N242-28, Fietsknelpunt kruispunt N242-Smuigelweg; 
l. N512-07, Fietsoversteek kruispunt N512-Weg naar de Bleek (Rinnegom); 
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m. N524-01, Smalle fietspaden langs de N524, gemeente Hilversum; 
2. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie naar de 
realisatiefase van de verbeter- en uitbreidingsmaatregel N240-16, 
Bermverharding N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes; 
3. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de opname van de volgende 
vervangingsmaatregelen in de studiefase: 
a. K19w-a-01, Vaarwegvak 27 - Ringvaart West; 
b. N244a-07, Gefaseerde bomenkap en aanplant – 2e fase; 
4. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie naar de 
realisatiefase van de volgende vervangingsmaatregelen: 
a. K06-10, Wachtplaats Noord en Zuid Braaksluis; 
b. K20z-b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 13; 
5. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met het schrappen van de 
volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen: 
a. alg-43, Programma provinciale fietsknelpunten; 
b. N205-05, Verdubbeling N205, gedeelte Nieuwe Bennebroekerweg-N207; 
6. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met het schrappen van de 
vervangingsmaatregel N197a-01, Vervanging - km 5,6 tot 6,0 – 
Wegconstructie; 
7. Provinciale Staten te vragen de volgende kredietaanvragen op te nemen in 
de voordracht van de Begroting 2023: 
a. N240-16, Bermverharding N240, gedeelte Slootdorp-De Haukes € 700.000; 
b. K06-10, Wachtplaats Braaksluis € 1.285.000; 
c. K20z-b-01, Vervanging oevertraject vaarwegvak 13 € 12.205.000; 
d. HOV-03, HOV in ’t Gooi € 10.100.000; 
e. HOV-07, HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) € 3.500.000; 
f. HOV-14, HOV Legmeerdijk (N231)/bushalte Royal FloraHolland € 3.386.000; 
g. N201-29a, Verbreding Cruquiusbrug € 2.870.000; 
h. N231-17, Ongestoord Logistieke Verbinding Greenport Aalsmeer € 
1.102.000; 
i. 25C02A-91, Vervanging Cruquiusbrug A € 5.455.000; 
j. K18a-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 16 € 225.000; 
k. K18b-01, Vervanging oever Westfriesche Vaart vaarwegvak 17 € 530.000; 
l. K20n-a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 4 € 
350.000; 
m. K20a-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 5 € 
720.000; 
n. K20/10/09b-01, Vervanging oever Noordhollandsch Kanaal vaarwegvak 7 € 
600.000; 
o. Aanvulling Algemeen Voorbereidingskrediet planfase B&U € 60.000; 
8. Daartoe de Voordracht integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 
2023 2030 vast te stellen; 
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9. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun 
vergadering van 14 november a.s. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand 
aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over 
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals 
 
Besluit: 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 30 augustus 2022 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 56 van mevrouw Gonggrijp (D66) over 
verouderde fabrieken Tata Steel 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de Statenvragen beantwoord over 
de NOx uitstoot van de Kooksfabrieken van Tata Steel en over de locatie voor 
een voorgenomen waterstoffabriek op het terrein van 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. 
 

17 
 

Annotatie agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 2 september 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 
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG 
op 2 september 2022 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 2 september 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Letter of Intent provincie Noord-Holland en Nissan 
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Gedeputeerde Olthof sluit van 6 t/m 13 september aan bij een handelsmissie 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar Californië. De 
provincie Noord-Holland werkt met Nissan en diverse autofabrikanten samen 
om ervoor te zorgen dat voertuigen steeds slimmer, schoner en veiliger 
worden en wij tijdig op de hoogte zijn van allerlei technologische 
ontwikkelingen die voor ons als wegbeheerder van belang zijn. Zo houden we 
Noord-Holland bereikbaar én leefbaar, nu en in de toekomst. 
 
Besluit: 
1. De ‘Letter of Intent’ met Nissan North America aan te gaan, waarin wordt 
afgesproken de komende 3 jaar (2022-2025) te blijven samenwerken aan 
onderzoeksprojecten op het gebied van smart mobility en 
voertuigautomatisering; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen deze ‘Letter of Intent’ te 
ondertekenen op 6 september 2022 tijdens de handelsmissie van RVO aan 
Californië; 
3.In geval van afwezigheid van de portefeuillehouder Mobiliteit, de directeur 
Beheer & Uitvoering te machtigen om de ‘Letter of Intent’ namens GS te 
ondertekenen. 
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Begrotingsindicatoren 
Op verzoek van de Rekeningencommissie hebben GS de indicatoren in de 
begroting doorgelicht. Het resultaat van dit verbetertraject is een aangepaste 
set van indicatoren die voortaan in de begroting worden vermeld en die 
doorlopend in het reguliere planning- en controlproces worden herijkt. 
 
Besluit: 
1. De verbeterde begrotingsindicatoren vast te stellen; 
2. Het verbetertraject begrotingsindicatoren hiermee als afgerond te 
beschouwen; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren via bijgevoegde 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 15, 16, 17  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 2, 3   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 12, 13  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 1   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 14, 18   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 4, 5 
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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/

