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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 6 september 2022 

 
1 
 

Integraal gebiedsprogramma Laag Holland 
Gedeputeerde Staten besloten op 19 november 2019 om een integraal 
gebiedsprogramma voor Laag Holland te ontwikkelen, waarin onder provinciale 
regie en in samenwerking met alle relevante partners wordt gewerkt aan de 
opgaven voor natuur, landbouw, water, bodemdaling, klimaat, recreatie en 
landschap. Na een gezamenlijke startnotitie in 2020 is een integraal 
gebiedsprogramma opgeleverd in samenspraak met de regiegroep Laag 
Holland, waarin provincie, hoogheemraadschap, gemeenten en landbouw- en 
natuurorganisaties samenwerken om de opgaven te realiseren. GS stellen het 
programma vast en vragen de besturen van de partners om ook hun opgaven 
in de gebiedsprocessen in te brengen. 
 
Besluit: 
1. Het integraal gebiedsprogramma Laag Holland 2022–2030 vast te stellen; 
2. Door middel van bijgaande brief de partners in Laag Holland te vragen om 
hun opgaven in de gebiedsprocessen in te brengen; 
3. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief. 
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Opheffingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) 
De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF) is in 2017 ingesteld door 
de twaalf provinciebesturen. De MARF heeft de provincies geadviseerd over het 
voorkomen en bestrijden van faunaschade. Naar aanleiding van een evaluatie 
heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland (BAC VP) van de 
Vereniging Interprovinciaal Overleg geconcludeerd dat de advisering over deze 
thema’s beter in een andere vorm kan worden voortgezet. Daarom heeft de 
BAC VP op 20 mei 2022 besloten om de MARF op te heffen. 
 
Besluit: 
1. Tot het opheffen van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade (MARF); 
2. Eervol ontslag te verlenen aan mevrouw J. F. Snijder-Hazelhoff; 
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren. 
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Rechtmatigheidsverantwoording 
Gedeputeerde Staten hebben besloten om een intern onderzoek naar 
rechtmatigheidsverantwoording voor dit jaar te laten vervallen omdat de 
wetgeving in relatie tot dit onderwerp nog niet door de Eerste Kamer is 
vastgesteld. 
 
Besluit: 
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1. Het GS-onderzoek rechtmatigheidsverantwoording voor het jaar 2022 te 
laten vervallen; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 70 van mevrouw De Groot (SP) over het 
stopzetten van de zusterrelatie met de Chinese provincie Shandong 
Het college stelt de antwoorden op Statenvragen nr. 70-2022 van mw. De 
Groot (SP) over het stopzetten van de zusterrelatie met de Chinese provincie 
Shandong vast. 
 
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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Legesverordening 2023 en tarieventabel 2023 
Met de vaststelling van de legesverordening 2023 en de tarieventabel 2023 
beschikt de provincie Noord-Holland over een redactioneel actuele verordening 
en tarieventabel. In de tarieventabel is nog geen rekening gehouden met de 
gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Mocht de Omgevingswet per 
1 januari 2023 worden ingevoerd dan wordt in december van dit jaar de 
aangepaste tarieventabel ( met leges voor milieuvergunningen) ter vaststelling 
aan PS worden aangeboden. 
 
Besluit: 
1. De legesverordening 2023 en de tarieventabel 2023 vast te stellen; 
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. De legesverordening 2023 en de tarieventabel 2023 en de statenvoordracht 
met bijgaande  brief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden. 
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Toekomstperspectief Sport 
 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november 2021 is door Provinciale 
Staten een motie aangenomen om nader geïnformeerd te worden over het 
toekomstperspectief van sport binnen de provincie. 
 
Besluit: 
Het onderzoek 'Inventarisatie Sport ' via brief aan PS toe te sturen en aan PS te 
verzoeken motie M187-2021 als afgedaan te beschouwen. 
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Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021 
In 2021 heeft Noord-Holland het KRW (Kaderrichtlijn Water) 
grondwatermeetnet laten bemonsteren en analyseren op ruim 300 stoffen 
binnen de volgende verzamelgroepen: algemene parameters, 
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bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen/farmaceutische stoffen, overige 
verontreinigende stoffen en PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). De resultaten 
van de meetronde zijn samengevat in het rapport Meetronde 
grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021. 
 
Besluit: 
Het rapport Meetronde grondwaterkwaliteit Noord-Holland 2021, met 
begeleidende brief, ter informatie aan PS toe te zenden. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 76 van mevrouw Van Wijnen (GroenLinks) over 
dakloosheid in Noord-Holland 
GS beantwoorden de vragen die door mw. Van Wijnen (GroenLinks) zijn gesteld 
over dakloosheid in Noord-Holland. 
 
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. 43 van mevrouw Alberts en de heer 
Hoogervorst (SP) over gevolgen beëindigen rijkssteun  voor het OV voor de 
dienstregelingen in Noord-Holland 
Beantwoording van de ingekomen vragen nr.43-2022 van mw. R. Alberts en 
dhr. W. Hoogervorst (SP) over gevolgen beëindigen rijkssteun voor het OV voor 
de dienstregelingen in Noord-Holland. 
 
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. 44 van de heer Carton (PvdA) over stopzetten 
overheidssteun openbaar vervoer 
Beantwoording van de ingekomen vragen nr. 44/2022 van dhr. J.J. Carton 
(PvdA) over Stopzetten overheidssteun openbaar vervoer. 
 
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. 
 

11 Voortgangsrapportage Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 
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 In juni 2021 stelden Provinciale Staten de Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 
2023 vast. Met de voortgangsrapportage geeft het college van Gedeputeerde 
Staten een overzicht van de uitvoering van de acties van deze strategie. Tevens 
geeft zij de prioriteiten aan voor de resterende coalitieperiode. Ook schetst zij 
een aantal externe ontwikkelingen die zich op het brede terrein van data en 
digitalisering voordoen. Deze gelden als bouwstenen voor de datastrategie die 
in 2023 opnieuw geactualiseerd zal worden. 
 
Besluit: 
1. De voortgangsrapportage van de Geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 
vast te stellen met uitzondering van bijlage-2, de concept-uitvoeringsagenda 
‘data en digitalisering voor de energietransitie in Noord-Holland’; 
2. Bijlage-2 voor kennisgeving aan te nemen in afwachting van de 
besluitvorming over de Klimaat- en Energieagenda 2023-2030; 
3. De voortgangsrapportage middels bijgevoegde brief naar Provinciale Staten 
te sturen ter bespreking tijdens de vergadering van de Commissie EFB op 29 
september 2022. 
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IPO Bestuur 
GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur van het Inter Provinciaal Overleg 
op 8 september 2022. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 8 september 2022 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 73 van de heer Van den Berg (JA21) over het 
overbelaste elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland 
De heer D.J. van den Berg (JA21) heeft vragen gesteld over ernstige 
beperkingen energie-infrastructuur in Noord-Holland. 
 
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: 
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 7, 8  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 11, 12, 13    
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 9, 10   
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L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 5, 6   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 1, 2  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 3, 4 
 
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/

