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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 8 maart 2022 

 
1 
 

Verlenging Natura 2000-beheerplan Duinen en Lage Land Texel 
GS besluiten het Natura 2000-beheerplan Duinen en Lage Land Texel te 
verlengen met zes jaar. Het geldende beheerplan loopt tot 13 december 2022 
en is geëvalueerd in 2021. Uit deze ecologische evaluatie blijkt dat de 
maatregelen uit het plan geen aanpassing behoeven. Aanbevelingen uit de 
evaluatie worden meegenomen in het lopende beheer van het gebied. 
 
Besluit: 
1. Het Natura 2000-beheerplan Duinen en Lage Land Texel met zes jaar te 
verlengen, tot en met 13 december 2028; 
2. PS te informeren middels bijgaande brief; 
3. De stakeholders, waaronder de ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat, op de hoogte te brengen 
met bijgaande brief. 
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Openstelling subsidieregelingen voor Natuurherstel 
De provincie Noord-Holland werkt aan het herstel van natuurgebieden. Met 
twee nieuwe uitvoeringsregelingen wordt het mogelijk projecten te financieren 
gericht op natuurherstel van met name stikstofgevoelige Natura 2000-
gebieden. Het doel is beschermde leefgebieden en plant- en diersoorten weer 
in een gunstige staat van instandhouding te brengen. 
 
Besluit: 
1. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie natuurherstelmaatregelen Noord-Holland 
2022’ vast te stellen; 
2. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie programma natuur Noord-Holland 2022’ 
vast te stellen; 
3. Voor de Uitvoeringsregeling subsidie natuurherstelmaatregelen Noord-
Holland 2022 de aanvraagperiode vast te stellen tussen 1 april 2022 en 1 
januari 2023 en het subsidieplafond voor 2022 te bepalen op € 29.000.000,-; 
4. Voor de Uitvoeringsregeling subsidie programma natuur Noord-Holland 
2022 de aanvraagperiode vast te stellen tussen 1 april en 1 augustus 2022 en 
het subsidieplafond voor 2022 te bepalen op € 20.962.500,-; 
5. De besluiten 1 tot en met 4 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
6. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 11 van de heer Zoon (Partij voor de Dieren) 
over jacht op de haas in de Kwakel 
De heer ing F.A.S. Zoon (Partij van de Dieren) heeft vragen gesteld over “Jacht 
op de haas in de Kwakel”. 
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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. 
 

4 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 13 van mevrouw De Groot (SP) over de 
compensatie van stikstof, benodigd voor de 24-uurs openstelling van busbrug 
De Binding in Zaanstad (vervolgvragen 114-2021) 
Het Statenlid mevrouw J.M.E. de Groot (SP) heeft vragen gesteld over de 
compensatie van stikstof, benodigd voor de 24-uurs openstelling van busbrug 
De Binding 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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Beantwoording Statenvragen nr. 15 van de heer Cardol (GroenLinks) over 
voorgenomen herbegrenzing NNN in o.a. Zuid-Kennemerland dd. 09-02-2021 
De heer Cardol (GroenLinks) stelt vragen over het GS-besluit van 25 januari jl. 
waarin het college het voornemen heeft uitgesproken om percelen in de buurt 
van Vogelenzang in Zuid-Kennemerland te ont-grenzen uit het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). 
 
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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Grenswijzigingen Stelling van Amsterdam bij Edam en Hoofddorp 
In de rondvraag van de commissie Economie Financiën en Bestuur van 14 
februari jl. is in reactie op de beantwoording van Statenvragen nr. 117 
gevraagd welke acties wij ondernemen t.a.v. de bescherming van het weiland 
naast bedrijventerrein Oosthuizerweg in Edam. Daarnaast is bij de gemeente 
Haarlemmermeer grote zorg ontstaan over het vergroten van de begrenzing 
rondom de Geniedijk, het gedeelte tussen Hoofddorp Station en fort bij 
Aalsmeer. 
 
Besluit: 
Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft ingestemd 
met het informeren van PS over het onderwerp grenswijzigingen Stelling van 
Amsterdam. 
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Regionaal woonakkoord Kop van Noord-Holland 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in 
woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over woningbouw. Het 
woonakkoord voor de regio Kop van Noord-Holland bevat afspraken met de 4 
gemeenten. De afspraken gaan over het versneld realiseren van 
toekomstbestendige en betaalbare woningen op goed bereikbare locaties. 
 
Besluit: 
1. Het woonakkoord regio Kop van Noord-Holland (2022-2026) aan te gaan 
met de colleges van burgemeester en wethouders van Schagen, Hollands 
Kroon, Den Helder en Texel; 
2. Bijgevoegde brief aan de regio Kop van Noord-Holland te zenden; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Samenwerkingsovereenkomst Freshem-NL 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst FRESHEM-NL waarin afspraken worden gemaakt 
voor een onderzoek naar de verzilting van het grondwater in Noord-Holland en 
zes andere provincies. Daar staat het zoete water onder druk door 
zeespiegelstijging en klimaatverandering. Zoet grondwater wordt langzaam 
steeds zouter.. Om de risico’s hiervan op lange termijn beter in te kunnen 
schatten wordt de spreiding van zout in de ondergrond in kaart gebracht. 
 
Besluit: 
1. De Samenwerkingsovereenkomst FRESHEM-NL met 7 provincies, 7 
waterschappen en 5 drinkwaterbedrijven aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Water te machtigen deze overeenkomst te 
ondertekenen. 
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Dijkversterking Katwoude, terinzagelegging ontwerpbesluiten 
Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen van het ontwerp projectplan 
dijkversterking Katwoude. Op grond van de m.e.r. beoordelingsnotitie hebben 
Gedeputeerde Staten geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige 
milieugevolgen zijn die het opstellen van een Milieueffectrapport 
rechtvaardigen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt verzocht 
uitvoering te geven aan het door Gedeputeerde Staten op 19 maart 2019 
verleende mandaat tot uitvoering van de coordinatie werkzaamheden en de 
terinzagelegging van de besluiten te verzorgen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (DB van HHNK) vastgestelde 
ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Katwoude en onderliggende 
m.e.r. beoordelingsnotitie; 
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2. Op basis van de m.e.r. beoordelingsnotitie te concluderen dat er geen 
belangrijke nadelige milieugevolgen te verwachten zijn die het opstellen van 
een Milieueffectrapport (MER) rechtvaardigen; 
3. De Directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te verzoeken 
uitvoering te geven aan het door GS op 19 maart 2019 verleende mandaat tot 
uitvoering van de coordinatiewerkzaamheden op grond van artikel 5.8 
Waterwet en de terinzagelegging van de besluiten te verzorgen; 
4. Het Dagelijks Bestuur van HHNK en de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied over bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te 
stellen; 
5. Door middel van bijgaande brief PS te informeren over het besluit. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 16 van de heer Hoogervorst (SP) over verkeer 
rond en door Vogelenzang – N206 
Naar aanleiding van het beëindigen van het project Duinpolderweg heeft de 
heer W. Hoogervorst een aantal statenvragen gesteld over de ervaren 
verkeersoverlast langs de provinciale weg N206 in het dorp Vogelenzang 
(gemeente Bloemendaal). 
 
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. 17 van mevrouw De Groot (SP) over het 
dumpen van grondstoffen bestemd voor Tata Steel tussen de pieren en op zee 
Statenlid J.M.E. de Groot heeft vragen gesteld over het dumpen van 
grondstoffen bestemd voor Tata Steel tussen de pieren en op zee. 
 
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. 
 

12 
 

Informatievoorziening VTH  bij provinciale bedrijven d.d. 8 maart 2022 
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: 
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Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 8 maart 2022 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
 

13 
 

Letter of Intent voor het RH2INE programma 
 
Besluit: 
1. Bijgaande Letter of Intent aan te gaan met het RH2INE consortium voor een 
periode van drie jaar; 
2. Portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen de Letter of Intent 
namens de provincie Noord-Holland te ondertekenen. 
 

14 
 

Annotatie agenda dagelijks en algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord 9 maart 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 
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het 
dagelijks en algemeen bestuur op 9 maart 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks en 
algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 9 maart 
2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Pallas-voorstel tot statutenwijziging en gezamenlijk besluit benoeming lid 
Raad van Toezicht 
In 2013 is de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor opgericht. De statuten van 
de stichting worden gewijzigd. 
De Raad van Toezicht van de Stichting voorbereiding PALLAS-reactor heeft de 
provincie verzocht om de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht. Op 
basis van de statuten dienen de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport en Sport en Gedeputeerde Staten hiertoe een gezamenlijk besluit te 
nemen. Het gezamenlijke besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel tot statutenwijziging van de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor d.d. 20 januari 2022 en hiervoor een schriftelijke 
goedkeuring te verlenen; 
2. Inliggende brief te verzenden aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor; 
3. in te stemmen met bijgevoegd gezamenlijk besluit van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het College van gedeputeerde staten van 
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de Provincie Noord-Holland voor de benoeming van een lid van de Raad van 
Toezicht van de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor en dit besluit met 
bijgevoegde brief kenbaar te maken aan de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 
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Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2022 
De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (hierna 
MIT-regeling) is een regeling waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen 
voor haalbaarheidsstudies en Research&Development 
samenwerkingsprojecten. De MIT-regeling is een samenwerking tussen de 
provincie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er 
ruim €9,5 miljoen beschikbaar voor de MIT-regeling 2022. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 
2022 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond vast te stellen op €9.520.001,-; 
3. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren. 
 

17 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 19 van de Statenleden Hollebeek, Kostić en 
Zoon (Partij voor de Dieren) over behoud van groen en landbouwgrond in de 
Lutkemeerpolder 
Antwoord van Gedeputeerde Staten op vragen van de Partij van de Dieren over 
het behoud van groen en landbouwgrond in de Lutkemeerpolder te 
Amsterdam. 
 
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 12 
R. Fillet                      tel. (06) 1830 6074 11   
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 15, 16, 17   
M. van den Heuvel      tel. (06) 1860 9412 1, 2, 3, 4, 5   
K. Leers  tel. (06) 3168 8211 7, 8, 9   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 13, 14   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 10   
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L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 6   
 
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/

