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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 5 juli 2022 

 
1 
 

Social return 2022 
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van diensten en werken 
afspraken met contractpartners om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 
meer kans te geven op werk(ervaring): social return. De rapportage social 
return 2022 geeft inzicht in de voortgang die contractpartners boeken bij het 
realiseren van sociale impact. 
 
Besluit: 
1. De voortgangsrapportage ‘Social return in één oogopslag 2022’ vast te 
stellen; 
2. PS te informeren via bijgevoegde brief en de voortgangsrapportage ‘Social 
return in één oogopslag 2022’; 
3. De voortgangsrapportage social return onderdeel te maken van de P&C-
cyclus en op te nemen in de jaarstukken met de jaarlijkse bijlage ‘Social return 
in één oogopslag’. 
 

2 
 

Vaststellen 14 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten 
gelegen in diverse gemeenten in Noord-Holland 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Die zijn daarom geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
redengevende omschrijvingen van 14 provinciale monumenten in diverse 
gemeenten in de Noord-Holland vast te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van deze 
monumenten en de betrokken gemeenten het besluit onder 1. bekend te 
maken. 
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Tweede Begrotingswijziging 2022 
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de begroting 2022. 
 
Besluit: 
1. De ontwerp tweede begrotingswijziging 2022 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de tweede 
begrotingswijziging 2022 vast te stellen; 
3. De Statenvoordracht tweede begrotingswijziging 2022 inclusief bijlagen aan 
Provinciale Staten toe te zenden; 
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4. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele wijzigingen. 
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Nazorgfonds jaarrekening 2020 
Gedeputeerde Staten stellen de jaarrekening 2020 van het Fonds nazorg 
gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland vast. GS zijn de beheerder van 
dit fonds. De accountant Publiek Belang heeft de jaarrekening gecontroleerd en 
akkoord bevonden op voorwaarde dat GS de jaarrekening zonder aanpassingen 
vaststellen. Het besluit m.b.t. de vaststelling van de jaarrekening 2020 wordt 
ter informatie aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. De jaarrekening 2020 van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 
provincie Noord-Holland” vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren middels bijgesloten brief. 
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Actualisatie woonakkoord Westfriesland 
In november 2020 zijn de provincie en de bestuurlijke regio Westfriesland het 
woonakkoord Westfriesland overeengekomen. Beide partijen hebben inmiddels 
de bijlage ‘lijst en kaart met woningbouwplannen in het landelijk gebied’ 
geactualiseerd. Diverse nieuwe plannen zijn toegevoegd en voor enkele 
plannen zijn gegevens gewijzigd. Het woonakkoord zelf met de gezamenlijke 
woonopgaven met daaraan gekoppeld afspraken en acties is nog actueel. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande wijzigingsovereenkomst van het woonakkoord Westfriesland 
2020-2025 aan te gaan met de colleges van burgemeester en wethouders van 
Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Drechterland, Stede Broec en 
Enkhuizen waarbij de lijst en kaart met woningbouwplannen in het landelijk 
gebied worden vervangen; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Westfriesland te zenden. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 58 van mevrouw De Groot (SP) over de gang 
van zaken rond het Jacob Visterrein in Zaanstad 
Mevrouw J.M.E. de Groot (SP) heeft vervolgvragen gesteld over de gang van 
zaken rond het Jacob Visterrein in Zaanstad. 
 
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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Datarapportages luchtmeetnet over het jaar 2021 
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In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de 
Haarlemmermeer is ook in 2021 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese 
wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien 
zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie 
de regio’s dalen. Aan de aangescherpte WHO-adviesnormen wordt in de drie 
gebieden, net als op veel andere plaatsen in Nederland, nog niet voldaan. Dit 
staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit in de drie regio's, die 
mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland. 
 
Besluit: 
1. De datarapporten luchtkwaliteit 2021 voor de regio’s IJmond, het 
Havengebied van Amsterdam en Haarlemmermeer vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van de 
bijgevoegde brief; 
3. De gemeente Haarlemmermeer te informeren over het datarapport 
luchtkwaliteit voor Haarlemmermeer door middel van bijgevoegde brief. 
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Eindrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 - 2021 
In het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021 is onderzocht welke 
nieuwe technologieën en innovaties in mobiliteit een succesvolle bijdrage 
kunnen leveren aan de transitie naar slimme, schone en veilige mobiliteit. Eind 
2021 is het programma, bestaande uit 33 projecten (studies, pilots en 
implementaties), afgerond. De resultaten zijn terug te vinden in de 
eindrapportage. De leerervaringen en vervolgacties worden opgepakt in Focus 
Smart Mobility 2022-2025, door de beheerorganisatie en/of door andere 
wegbeheerders. 
 
Besluit: 
1. De eindrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 – 2021 vast 
te stellen; 
2. Door middel van bijgaande brief de eindrapportage van het 
Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018 – 2021 ter kennisname aan te 
bieden aan Provinciale Staten. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 59 van de heer De Wit (VVD) over groeicijfers 
wegverkeer van KiM schijnbaar in tegenspraak met provinciale 
beleidsvoornemens. 
De heer B.G.P. de Wit (VVD) heeft vragen gesteld over groeicijfers wegverkeer 
van KiM schijnbaar in tegenspraak met provinciale beleidsvoornemens. 
 
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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Brief aan PS inzake het provinciale stimuleringsbeleid voor zonne-energie 
In juli 2021 heeft het college van Gedeputeerde Staten per brief 
(1538217/1656280, d.d. 20 juli) haar denkrichtingen gedeeld voor een 
herijking van het provinciale stimuleringsbeleid voor zonne-energie. Inmiddels 
zijn de denkrichtingen uitgewerkt en daarover worden Provinciale Staten 
geïnformeerd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de herijking van het provinciale stimuleringsbeleid 
voor zonne-energie; 
2. Bijgaande brief, over de herijking van het provinciale stimuleringsbeleid voor 
zonne-energie, aan PS te verzenden. 
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IPO Bestuur 7 juli 2022 
GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur van het Inter Provinciaal Overleg 
op 7 juli 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 7 juli 2022 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Annotatie vergadering Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord 30 juni 2022 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de 
provincie Noord-Holland en 17 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 dagelijks bestuur op 30 juni 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 30 juni 2022; 
2. Instemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Green Deal Eiwitrijke Gewassen 
De provincie Noord-Holland ondertekent samen met tientallen andere partijen 
de Green Deal ‘Eiwitrijke Gewassen’. Doel van deze Green Deal is het realiseren 
van een rendabele en duurzame Nederlandse teelt van stikstofbindende 
vlinderbloemigen, in te zetten voor humane consumptie. Met betrokkenheid 
van de hele keten, van veredeling tot en met consumptie. 
 
Besluit: 
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1. Tot het aangaan van de Green Deal ‘Eiwitrijke gewassen’ met 57 partijen, 
waarin de inzet en acties zijn vastgelegd; 
2. De portefeuillehouder Landbouw te machtigen de Green Deal ‘Eiwitrijke 
Gewassen’ namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen; 
3. PS te informeren door middel van bijgaande brief; 
4. De portefeuillehouder Landbouw te machtigen tot het maken van 
redactionele aanpassingen in het document waaraan wordt gerefereerd in 
besluit 1. 
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Verlenging benoeming werkambassadeur 
De Werkambassadeur is de vertegenwoordiger van de provinciale belangen op 
het terrein van arbeidsmarkt en onderwijs. Gedeputeerde Staten hebben de 
heer A.J. Herfkens benoemd als werkambassadeur Noord-Holland vanaf 1 
september 2020 voor een periode van twee jaar. De mogelijkheid van 
verlenging met 1 jaar en 5 maanden was al meegenomen in het besluit van 
aanstelling in GS van 30 juni 2020. 
 
Besluit: 
1. De benoeming van de heer A.J.Herfkens als werkambassadeur Noord-
Holland te verlengen; 
2. De werkperiode van de werkambassadeur vast te stellen tot 1 februari 2024; 
3. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
 

15 
 

Regionale Detailhandelsvisie Zaanstreek-Waterland 
Met het oog op de versterking van de huidige detailhandelsstructuur in Noord-
Holland zijn regio’s volgens artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020 
verplicht een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De regionale 
adviescommissie detailhandel brengt over de visie een advies uit aan GS. De 
regio Zaanstreek-Waterland heeft een regionale detailhandelsvisie opgesteld 
en de adviescommissie heeft daar in maart 2022 positief over geadviseerd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het Detailhandelsbeleid 2022 van de regio Zaanstreek-
Waterland; 
2. Dat het detailhandelsbeleid Zaanstreek-Waterland voldoet aan de gestelde 
eisen en kan dienen als basis voor regionale afspraken over te ontwikkelen, 
transformeren en herstructureren detailhandelslocaties, zoals bedoeld in 
artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020; 
3. De colleges van de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland middels 
inliggende brief hierover te informeren; 
4. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de regionale 
detailhandelsvisie van Zaanstreek-Waterland. 
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Regionale detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden 
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Met het oog op de versterking van de huidige detailhandelsstructuur in Noord-
Holland zijn regio’s volgens artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020 
verplicht een regionale detailhandelsvisie op te stellen. De regionale 
adviescommissie detailhandel brengt over de visie een advies uit aan GS. De 
regio Amstelland-Meerlanden heeft een regionale detailhandelsvisie opgesteld 
waarover de adviescommissie detailhandel positief heeft geadviseerd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Regionale Detailhandelsvisie van de regio 
Amstelland-Meerlanden; 
2. Dat de Regionale Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden voldoet aan de 
gestelde eisen en kan dienen als basis voor regionale afspraken over te 
ontwikkelen, transformeren en herstructureren detailhandelslocaties, zoals 
bedoeld in artikel 2.14 van de Omgevingsregeling NH 2020; 
3. De colleges van de gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden middels 
inliggende brief hierover te informeren; 
4. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de Regionale 
Detailhandelsvisie Amstelland-Meerlanden. 
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Annotatie voor vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Twiske-
Waterland van 6 juli 2022 
De Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Twiske-
Waterland. De provincie heeft zitting in het Algemeen Bestuur van dit 
recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van het Recreatieschap Twiske-Waterland op 6 juli 2022 en in te stemmen met 
de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude op 7 juli 
2022 
Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap 
Spaarnwoude. De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks als Algemeen 
Bestuur van dit recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van Recreatieschap Spaarnwoude op 7 juli 2022 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer op 6 juli 2022 
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Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer (RAUM). De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks 
Bestuur als het Algemeen Bestuur van dit recreatieschap. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op 6 juli 2022 en 
in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 62 van de heer Hollebeek (PvdD) over stroperij 
zwanennesten 
De heer Hollebeek (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over stroperij 
van zwanennesten. 
 
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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Beantwoording Statenvragen nr. 64 van de heer Köhler (JA21) over beweiding 
in Natura2000 gebieden 
De heer G.H.J. Köhler (JA21) heeft Statenvragen gesteld over beweiding in 
Natura 2000-gebieden. 
 
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. 
 

 
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 7 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 20, 21   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 5, 6   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 10, 11, 12   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 8, 9   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1, 2, 3, 4   
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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/

