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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 4 oktober 2022 

 
1 
 

Bestuurlijke afspraken woningbouw Rijk-provincie 
In juni hebben wij een indicatief woningbouw bod aan het Rijk gedaan. In 
vervolg hierop volgt nu het definitieve, randvoorwaardelijk bod. Via een 
zogenaamde reality check bij gemeenten, waterschappen, 
huurdersorganisaties, woningcorporaties en bouwende partijen zijn de 
aantallen en genoemde randvoorwaarden getoetst. Om het woningbouw bod te 
kunnen realiseren, dient het Rijk te leveren ten aanzien van de genoemde 
randvoorwaarden. Op 13 oktober ondertekenen we met de minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het bestuurlijke afsprakenkader met 
ons woningbouw bod. Dit zal in de periode tot eind 2022 uitgewerkt worden in 
regionale woondeals voor Noord-Holland Noord en de Metropoolregio 
Amsterdam. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande Bestuurlijke afspraken woningbouw Rijk – provincie Noord-
Holland inclusief het woningbouw bod van de provincie Noord-Holland aan te 
gaan met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en deze 
via bijgevoegde brief aan de minister toe te sturen; 
2. De portefeuillehouder Wonen te machtigen om de Bestuurlijke afspraken 
namens het college te ondertekenen; 
3. Provinciale Staten hierover via bijgevoegde brief te informeren. 
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Vaststellen jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsdiensten 2021 
Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2021 
geeft inzicht in de uitvoering en voortgang van het VTH-beleid van de 
provincie Noord-Holland. Wij hebben de uitvoering van de VTH-taken 
gemandateerd aan de omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2021 is 
hoofdzakelijk gebaseerd op de afzonderlijke jaarverslagen van deze 
omgevingsdiensten. Het Jaarverslag VTH 2021 is door middel van een 
dashboard opgesteld. 
 
Besluit: 
1. Het dashboard (Jaarverslag Vergunningen, Toezicht & Handhaving - 
Provincie Noord-Holland) vast te stellen; 
2. Het dashboard Jaarverslag VTH 2021 ter informatie aan Provinciale Staten te 
sturen met inliggende brief. 
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Ondertekening Green Deals verduurzaming bedrijventerreinen West Friesland 
en Green Biz (Velsen) 
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De provincie wil verduurzaming van bedrijventerreinen stimuleren. De Green 
Deals bedrijventerreinen West Friesland en GreenBiz Velsen dragen daaraan bij. 
Aan deelnemende ondernemers wordt ondersteuning aangeboden om verder te 
gaan dan de verplichte energiebesparingsmaatregelen en meer te investeren in 
energiebesparing en duurzame opwek. 
 
Besluit: 
1. De Green Deal bedrijventerreinen West Friesland “Wij gaan voor 
energieneutraal” aan te gaan met de 7 gemeenten in de regio West Friesland, 
het Duurzaam Ondernemersloket West Friesland, de Omgevingsdienst Noord 
Holland Noord, de Westfriese Bedrijven Groep en de Stichting Energieneutrale 
Bedrijventerreinen; 
2. De GreenBiz Green Deal bedrijventerreinen Velsen energiepositief aan te 
gaan met gemeente Velsen, de OD IJmond, de Vereniging GreenBiz, en diverse 
ondernemers; 
4. De portefeuillehouder Klimaat en Energie en de portefeuillehouder 
Economie, Landbouw, Arbeidsmarkt & Onderwijs, Sponsoring te machtigen 
deze twee green deals te ondertekenen. 
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IPO Bestuur en IPO AV 4 oktober 2022 
GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur en de IPO AV van het Inter 
Provinciaal Overleg op 4 oktober 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur en IPO AV van 4 oktober 2022 en 
in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord 12 oktober 2022 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
neemt kennis van de agendapunten van de vergadering van het algemeen 
bestuur op 12 oktober 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 12 oktober 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Ondertekening Samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2021 - 2027 
Noord-Holland kan via het Europese subsidieprogramma ‘Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling’ (EFRO) middelen toekennen aan innovatieve en 



 

Pagina 3 
 

duurzame projecten. Sinds 2007 gebeurt dit vanuit het programma ‘Kansen 
voor West’. Dit is een samenwerkingsverband met de vier Randstadprovincies 
en de vier grote steden; Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4/P4). 
Gezamenlijk wordt een Operationeel Programma opgesteld en uitgevoerd. De 
Management Autoriteit Kansen voor West geeft uitvoering aan dit programma. 
Het samenwerkingsconvenant Kansen voor West 2021 – 2027 regelt de 
uitvoering van het Operationeel Programma Kansen voor West en bestendigt de 
afspraken die hierover zijn gemaakt tussen de partners. 
 
Besluit: 
1. Het samenwerkingsconvenant partners Kansen voor West 2021 – 2027 aan 
te gaan met de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en de gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht; 
2. Daarmee een bijdrage te leveren voor de uitvoeringskosten van het 
programma Kansen voor West III van € 1.125.601 aan de Management 
Autoriteit (MA) Kansen voor West, zijnde de gemeente Rotterdam; 
3. De Commissaris van de Koning te machtigen voor de ondertekening van het 
convenant; 
4. De MA van Kansen voor West te informeren over bovenstaande besluiten 
door het versturen van bijgaande brief met het ondertekende convenant; 
5. Provinciale Staten te informeren over het aangaan van het 
samenwerkingsconvenant en het programma Kansen voor West 2021 – 2027 
via bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 71 van mevrouw De Groot (SP) over de groei 
van het aantal megastallen in Noord-Holland 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft de vragen van het Statenlid 
mevrouw J.M.E.de Groot (SP) over groei megastallen beantwoord. 
 
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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Programma Natuurnetwerk 2023 
Met het Programma Natuurnetwerk (PNN) wordt verantwoording afgelegd over 
de voortgang en programmering van het Natuurnetwerk Nederland. Het 
programma sluit aan bij de gebiedsgerichte en integrale werkwijze die vanaf 
2020 is ingezet en steeds meer vorm krijgt in de verschillende (deel)gebieden. 
Het PNN is een groeidocument, ook andere opgaven krijgen komende jaren een 
plek in het PNN. 
Het Programma Natuurnetwerk wordt jaarlijks geactualiseerd en ter 
besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. 
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Besluit: 
1. De bijgevoegde Statenvoordracht vast te stellen, waarin aan Provinciale 
Staten wordt voorgesteld het Programma Natuurnetwerk 2023 vast te stellen. 
2. De Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan Provinciale 
Staten te zenden met bijgaande brief. 
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Vaststellen Regionale Veenweide Strategie 1.0 
De Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) beschrijft de strategie voor het 
verminderen van broeikasgasemissies (CO2) uit veenbodems en het daaraan 
gekoppelde afremmen van bodemdaling in het landelijk gebied van de 
provincie Noord-Holland. Het is een strategie voor de (middel)lange termijn: 
2030 met een doorkijk naar 2050. 
De kaders uit het landelijke Klimaatakkoord zijn leidend in de aanpak. 
Gedeputeerde Staten leggen met bijgaande voordracht de RVS 1.0 aan 
Provinciale Staten ter besluitvorming voor. Na vaststelling wordt de Veenweide 
Strategie en de uitvoering daarvan opgenomen in het Provinciaal Programma 
Landelijk Gebied. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande voordracht vast te stellen en aan PS te sturen, waarbij de Staten 
wordt voorgesteld om de Regionale Veenweide Strategie 1.0 (RVS 1.0) vast te 
stellen. 
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Auditopvolging peildatum 1 september 2022 
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de 
externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en 
Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als 
verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar 
wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS. 
 
Besluit: 
1. De notitie auditopvolging en de auditopvolgingslijst per 1 september 2022 
vast te stellen; 
2. De notitie auditopvolging en de auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief 
ter kennisname door te sturen naar Provinciale Staten. 
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Uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies Noord-Holland 2022 - 2025 
De provincie Noord-Holland heeft een nieuw uitvoeringsprogramma voor het 
UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies opgesteld. In dit nieuwe 
programma, dat tot en met 2025 loopt, staan de activiteiten opgenomen die de 
provincie en de betrokken partners de komende jaren uitvoeren in het Noord-
Hollandse deel van de Hollandse Waterlinies. De provincie heeft de ambitie om 
toe te werken naar een toekomstbestendig werelderfgoed. 
 
Besluit: 



 

Pagina 5 
 

1. Het Uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies Noord-Holland 2022- 
2025 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te stellen 
van dit besluit en voor te stellen motie M192-2021 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Memorie van antwoord begroting 2023 
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de 
schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2023 hebben 
gesteld. 
 
Besluit: 
1. De memorie van antwoord naar aanleiding van de begroting 2023 vast te 
stellen; 
2. De memorie van antwoord naar aanleiding van de begroting 2023 met 
bijgaande brief ter kennisname aan Provinciale Staten toe te zenden 
 

 
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 2 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 6, 7, 11   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 1  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 3, 4, 5   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 12,   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 8, 9  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 10 
 
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/
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Appendix bij de openbare besluitenlijst van de vergadering van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 4 oktober 2022 

 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 
 
1. 
 
 
 

Toekomst PWN Technologies 
 
Besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-
Holland (PWN) over het ingezette onderzoekstraject m.b.t. de toekomst 
van PWN Technologies B.V. (PWNT), en het niveau van door PWN aan PWNT 
verstrekte en te verstrekken geldleningen en garantstellingen; 
2. als aandeelhouder van PWN aan PWN te berichten dat, gelet op artikel 
11.4. letter c van de statuten van PWN, aan de provincie een eventuele 
wijziging in het eigendom van PWNT, of een andere ingrijpende beslissing 
t.a.v. dit bedrijf, ter goedkeuring dient te worden voorgelegd; 
3. als aandeelhouder van PWN aan PWN enkele aandachtspunten mee te 
geven ter zake van het ingezette onderzoekstraject; 
4. op grond van artikel 55, lid 1, Provinciewet, in samenhang met de 
belangen genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, en tweede lid, sub 9, 
van de WOB geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
onderliggende stukken voor de duur van maximaal 5 jaar. 
 

2. 
 
 
 

PDENH investering in Sustenso juli 2021 
 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in het 
kapitaal van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. 
(PDENH) waarbij: 
a. als algemene vergadering besloten wordt: 
tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen besluit van het 
bestuur van PDENH tot het verstrekken van een financiering aan Sustenso 
Boekelermeer Holding B.V., ter grootte van het in het 
aandeelhoudersbesluit genoemde bedrag, waarbij geldt dat de 
daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet vervullen van 
de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het 
aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie 
vooraf zal berichten; en 
b. als aandeelhouder besloten wordt: 
tot storting van agio ter grootte van het in het aandeelhoudersbesluit 
genoemde bedrag op de door de Provincie gehouden aandelen in PDENH, 
onder de verplichting van PDENH deze bedragen volledig en onverwijld ter 
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beschikking te stellen aan Sustenso Boekelermeer Holding B.V., waarbij 
geldt dat de daadwerkelijke verstrekking afhankelijk is van het al dan niet 
vervullen van de voorwaarden zoals omschreven en bedoeld in het 
aandeelhoudersbesluit, waarover het bestuur van PDENH de Provincie 
vooraf zal berichten; 
2. Aan PDENH, op eerste afroep, het benodigde kapitaal voor de 
voorgenomen vervolgfinanciering te verstrekken in de vorm een  
agiostorting conform artikel 4.14 jo. 4.16 van de Beheerovereenkomst 
tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot uitvoering van het 
bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V., te 
verstrekken met in achtneming van de onder 1a. en b. genoemde 
vereisten; 
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 
de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
op te heffen nadat het verstrekken van de financiering aan Sustenso 
Boekelermeer Holding B.V. is geëffectueerd. 
 

3. 
 
 
 
 

Aandeelhoudersbesluit PWN inzake PWNT januari 2022 
 
Besluit: 
1. Tot het nemen van een besluit buiten vergadering als aandeelhouder in 
het kapitaal van N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) inzake 
het verlenen van goedkeuring aan het directiebesluit van PWN tot het 
aangaan van de koopovereenkomst tussen PWN en Nijhuis Industries 
Holding B.V. betreffende de verkoop en levering van de aandelen in het 
kapitaal van PWNT Holding B.V. alsmede tot het verlenen van goedkeuring 
aan het directiebesluit van PWN tot het overgaan van de daadwerkelijke 
levering van alle door PWN gehouden aandelen in het kapitaal van PWNT 
Holding B.V.; 
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in samenhang met 
de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet 
openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
op te heffen zodra de verkoop en levering van aandelen PWNT Holding 
B.V. is geëffectueerd. 
 
 

4. 
 

Realisatieovereenkomst brug HOV Noordwijk-Schiphol 
 
Besluit: 
1. De realisatieovereenkomst HOV-brug ten behoeve van de corridor HOV 
Noordwijk-Schiphol aan te gaan met de partners, Provincie Zuid-Holland, 
gemeente Lisse, gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio 
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Amsterdam; 
2. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de overeenkomst te 
ondertekenen; 
3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen voor het aanbrengen van 
redactionele aanpassingen in de financiële overeenkomst; 
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met het 
belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van de Wob, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en voort te laten duren totdat 
alle partijen de overeenkomst hebben ondertekend; 
5. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief 
zodra de ondertekening heeft plaatsgevonden; 
6. Het rapport ‘Tracéverkenning HOV Noordwijk-Schiphol’ vast te stellen. 
 

5.  
 

Realisatieovereenkomst HOV Noordwijk-Schiphol 
 
Besluit: 
1. De realisatieovereenkomst HOV-brug ten behoeve van de corridor HOV 
Noordwijk-Schiphol aan te gaan met de partners, Provincie Zuid-Holland, 
gemeente Lisse, gemeente Haarlemmermeer en de 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 financiële overeenkomst; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief 
zodra de ondertekening heeft plaatsgevonden; 
5. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met het 
belang genoemd in artikel 5.1, tweede lid, sub i, van de Woo, 
geheimhouding op te leggen op voorgaande besluitpunten en voort te 
laten duren totdat alle partijen de overeenkomst hebben ondertekend. 

 

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: 
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 1, 3  
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 4, 5   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 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.  
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• 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/
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