
 

Pagina 1 
 

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

 
1 
 

Gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek 
Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg is reeds in 2016 
gestart met het kavelruil- en verkoopproject in de Noordelijke Vechtstreek. In 
2021 is fase 1 afgerond. Sinds 2016 zijn de opgaven in de Noordelijke 
Vechtstreek deels veranderd, waarmee de oorspronkelijke aanpak herijking 
behoeft. GS stellen daarom een plan van aanpak vast voor een integraal 
gebiedsproces, met als doelstellingen: agrarische structuurversterking, 
realisatie/verbetering NNN, het terugdringen van stikstof en het tegengaan van 
bodemdaling. 
 
Besluit: 
1. Het plan van aanpak voor het gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek vast te 
stellen; 
2. PS te informeren over dit besluit via bijgaande brief. 
 

2 
 

Publicatie GS declaraties 3e kwartaal 2022 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 
Besluit: 
1. Het bijgaand overzicht met de te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het 3e kwartaal 2022 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Laatste Begrotingswijziging 2022 
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze laatste begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de verwachte inkomsten en uitgaven in 2022 op basis 
van de huidige verwachtingen. 
 
Besluit: 
1. De ontwerp laatste begrotingswijziging 2022 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste 
begrotingswijziging 2022 vast te stellen; 
3. De ontwerp-laatste begrotingswijziging 2022 en Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten toe te zenden. 
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Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 
GS stellen de Eerste herziening van de Omgevingsverordening NH2022 in 
eindconcept vast. De eerste herziening heeft betrekking op onderwerpen zoals 
datacenters, rangorde bij waterschaarste en Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen. De wijzigingen hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter 
inzage gelegen en worden nu aan PS ter vaststelling aangeboden. 
 
Besluit: 
1. Het eindconcept van de Eerste herziening van de Omgevingsverordening 
NH2022 vast te stellen; 
2. Het eindconcept van de ‘Nota van Beantwoording Eerste herziening 
Omgevingsverordening NH2022 & Tweede herziening Omgevingsverordening 
NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet’ vast te stellen; 
3. De wijziging werkingsgebieden OV NH2020 ronde 2021 (GS besluit 
1746799/1746801 d.d. 11 januari 2022), de wijziging werkingsgebieden OV 
NH2020 ronde 2022-I (GS besluit 1775263/1855377 d.d. 21 juni 2022), en de 
wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2020 ronde 2022-II (GS besluit 
1855408/1922707 d.d. 6 december 2022) op te nemen in de statenvoordracht 
van deze Eerste herziening van de OVNH2022; 
4. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij Provinciale Staten 
worden voorgesteld de Nota van Beantwoording en de Eerste herziening 
Omgevingsverordening NH2022 vast te stellen; 
5. Aan Provinciale Staten voor te stellen om de moties zoals genoemd in de 
begeleidende brief als afgedaan te beschouwen. 
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Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel 
Omgevingswet 
GS stellen de “Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege 
uitstel Omgevingswet” in eindconcept vast. Het voornemen om deze wijziging 
indien nodig door te voeren heeft ter inzage gelegen tezamen met de ontwerp 
Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022. Gezien het uitstel van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de herziening van de 
Omgevingsverordening NH2020 nu aan PS ter vaststelling aangeboden. 
 
Besluit: 
1. De wijziging van de Omgevingsregeling NH2020 vast te stellen; 
2. Het eindconcept van de Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 
vast te stellen; 
3. De bijbehorende Statenvoordracht vast te stellen waarbij Provinciale Staten 
worden voorgesteld de Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 
vast te stellen. 
 

6 
 

Wijziging werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & 
NH2022 ronde 2022-II 
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Gedeputeerde Staten stellen het eindconcept van de Wijziging 
werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 
2022-II en de Nota van beantwoording vast. De voorgenomen wijzigingen 
hebben van 22 augustus t/m 3 oktober 2022 ter inzage gelegen. Met dit 
besluit geven Gedeputeerde Staten het eindconcept en de Nota van 
beantwoording vrij voor bespreking met Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Het eindconcept van de Nota van beantwoording Wijziging 
werkingsgebieden & bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 
2022-II vast te stellen; 
2. Het eindconcept van de Wijziging werkingsgebieden & bijlagen 
Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 2022-II vast te stellen, zoals 
opgenomen in de onder 1 genoemde Nota van Beantwoording; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief en een deel van de wijzigingen zoals 
genoemd in deze brief ter consultatie aan te bieden aan PS. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 109 van de heer Mülder (D66) en mevrouw 
Alberts (SP) over ruimtelijke ontwikkelingen rond Ruïne van Brederode 
De heer Mülder (D66) en mevrouw Alberts (SP) hebben vragen gesteld over de 
realisatie van twee woningen rond ruïne van Brederode. 
 
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. 110 van mevrouw Bouhlel-Lascaris (SP) over 
de uitbreiding tennisvereniging DEM in Beverwijk 
Mevrouw Bouhlel-Lascaris (SP) heeft vragen gesteld over de uitbreiding van 
tennisvereniging DEM in Beverwijk. 
 
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. 
 

9 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 111 van mevrouw Bouhlel-Lascaris (SP) over 
de aangenomen motie van lid Peter de Groot in de Tweede Kamer, “Integrale 
visie op de woningmarkt” 
Mevrouw H. Bouhlel-Lascaris (SP) heeft vragen gesteld over ons beleid voor de 
transformatie van vakantieparken naar wonen. 
 
Besluit: 
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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. 
 

10 
 

Wadloopverordening 2023 
Het is gewenst om een aantal gebreken uit de Wadloopverordening 2019 te 
herstellen en de verordeningen van Fryslân, Groningen en Noord-Holland met 
elkaar in overeenstemming te brengen. 
 
Besluit: 
De Wadloopverordening 2023 ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale 
Staten. 
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Indieningstermijn subsidieaanvraag OV-fonds Haarlem Nieuw-Zuid 
Eind 2021 hebben GS een reservering aan OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid 
uit het OV-fonds toegekend onder voorwaarde dat eind 2022 een definitieve 
subsidieaanvraag zou worden ingediend. Pas in 2023 wordt meer duidelijk 
over het voorlopig ontwerp, de bijbehorende business case en het 
dekkingstekort van de gekozen voorkeursvariant. Daarom wordt de gemeente 
Haarlem meer tijd gegund om de definitieve aanvraag in te kunnen dienen. 
 
Besluit: 
1. De gestelde termijn voor indiening van de definitieve subsidieaanvraag voor 
OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid uit het OV-fonds te verlengen; 
2. De gemeente Haarlem te informeren over bovengenoemd besluit; 
3. PS te informeren over bovengenoemde besluiten. 
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Bestuurlijke reactie Nota ‘Fietsbeleid’ Randstedelijke Rekenkamer 
De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop 
de provincie het fietsbeleid heeft vormgegeven en in hoeverre de uitvoering 
van de doorfietsroutes aansluit op het behalen van de doelen. Gedeputeerde 
Staten hebben besloten over de reactie op de concept bestuurlijke nota 
‘Fietsbeleid’ van de Randstedelijke Rekenkamer. De definitieve nota (inclusief 
de bestuurlijke reactie) wordt naar verwachting medio november door de 
Randstedelijke Rekenkamer aangeboden aan PS. 
 
Besluit: 
De bestuurlijke reactie op de Nota 'Fietsbeleid' van de Randstedelijke 
Rekenkamer vast te stellen. 
 

13 
 

Aanpassingen concessies en aangaan financieringsovereenkomsten ZE-
materieel n.a.v. Transitieplan OV Noord-Holland 
De provincie Noord-Holland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer voor 3 
concessies: Haarlem-IJmond 2017-2027, Noord-Holland Noord 2018-2028 en 
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Gooi en Vechtstreek 2021-2030. Om het OV-aanbod op peil te houden hebben 
de provincie en Connexxion/Transdev afspraken gemaakt over aanpassing van 
de concessies en worden financieringsovereenkomsten met 
Connexxion/Transdev en ING aangegaan voor de financiering van zero emissie 
bussen en materieel. De maatregelen beogen het tekort aan 
reizigersopbrengsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en de OV-
concessies toekomstbestendig te maken. 
 
Besluit: 
1. De OV-concessies Haarlem-IJmond 2017-2027, Noord-Holland Noord 
2018-2028 en Gooi en Vechtstreek 2021-2030 en de bijbehorende 
subsidiebeschikkingen te wijzigen ter uitvoering van het Transitieplan Noord-
Holland in verband met: 
a. het vastleggen van een grondslag voor aanvullende subsidies met 
betrekking tot de transitie in de periode 1 januari 2023 tot 1 september 2024; 
b. het aanpassen van de exploitatiebijdrage ten gevolge van de structurele 
besparingen die volgen uit het transitieplan; 
c. het creëren van flexibiliteit om in te kunnen spelen op plotselinge 
veranderingen; 
d. technische wijzigingen; 
2. Bijgaand convenant overdracht Zero Emissie Bussen en infrastructuur met 
Connexxion aan te gaan voor de concessies Haarlem-IJmond en Noord-
Holland Noord; 
3. Bijgaande financieringsovereenkomsten met Connexxion, de materieel BV 
(per concessie) en ING aan te gaan voor de financiering van het bestaande zero 
emissie materieel in de concessies Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord; 
4. De besluiten onder 1, 2 en 3 te nemen onder de opschortende voorwaarde 
dat is vastgesteld dat na het bekend maken van deze besluiten 30 
kalenderdagen zijn verstreken zonder dat er rechtsmiddelen tegen deze 
besluiten zijn ingesteld, dan wel alle eventueel verzochte voorlopige 
voorzieningen zijn afgewezen c.q. alle daartoe strekkende verzoeken zijn 
ingetrokken; 
5. De portefeuillehouder Mobiliteit & Bereikbaarheid te machtigen om de 
financieringsovereenkomsten en convenanten uit de besluiten 1, 2 en 3 
redactioneel te wijzigen en te ondertekenen namens GS; 
6. De sectormanager Mobiliteit te mandateren om aanvragen voor aanvullende 
subsidies af te doen; 
7. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over 
doorgevoerde aanpassingen in de concessies naar aanleiding van het 
transitieplan Openbaar Vervoer; 
8. Connexxion/Transdev te informeren over doorgevoerde aanpassingen in de 
concessies naar aanleiding van het transitieplan Openbaar Vervoer. 
 

14 Voortgangsrapportage 2022 project 24-uurs centrale bediening 
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 Met centrale bediening van bruggen en sluizen stimuleert de provincie het 
vervoer over water en verbetert de doorstroming op de wegen. Op 31 augustus 
2021 hebben GS besloten om in totaal 40 bruggen/sluizen aan te sluiten op de 
bediencentrale in Heerhugowaard en de ambitie te handhaven om ook andere 
brugbeheerders mee te krijgen. Met de voorgangsrapportage is de stand van 
zaken van het programma centrale bediening bruggen/sluizen inzichtelijk 
gemaakt. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2022 van programma 
centrale bediening bruggen/sluizen; 
2. Provinciale Staten te informeren over de voortgang van programma centrale 
bediening bruggen/sluizen met de voortgangsrapportage 2022 door middel 
van bijgevoegde brief. 
 

15 
 

Vaststelling geluidsbelastingkaart 2021 
De geluidsbelastingkaart 2021 geeft inzicht in hoeveel geluid provinciale 
wegen veroorzaken in de omgeving. Bij de berekening van de geluidsbelasting 
zijn bijvoorbeeld de verkeersintensiteit, het wegdektype, en afschermende 
objecten meegenomen. Aan de hand van deze kaart komt er in 2024 een plan 
met maatregelen om geluidshinder te beperken. De geluidsbelastingkaart is 
binnenkort te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Meer 
informatie over bronnen in de omgeving die geluidsbelasting kunnen 
veroorzaken zijn te vinden op de geluidviewer (https://geoapps.noord-
holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=geluidsbelasting). 
 
Besluit: 
1. De in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai opgestelde 
geluidsbelastingkaart provinciale wegen 2021 zoals in de rapportage is 
gepresenteerd en is weergegeven in de interne digitale geluidviewer 
(https://geoapps.noord-holland.nl/app/geluidsbelasting2021t ) vast te stellen; 
2. De tabellen, geluidscontouren en overige geografische informatie gegevens 
van de opgestelde geluidsbelastingkaart provinciale wegen 2021 aan te leveren 
aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (RIVM) t.b.v. de verplichte 
rapportering aan de EU; 
3. PS door middel van bijgaande brief actief te informeren; 
4. De opgestelde geluidsbelastingkaart provinciale wegen 2021 in de externe 
digitale geluidviewer op de provinciale website (https://geoapps.noord-
holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=geluidsbelasting ) binnen een maand 
na vaststelling voor het publiek te ontsluiten. Ook wordt de rapportage op de 
provinciale website gepubliceerd; 
5. De gemeenten actief te informeren over de uitkomsten van de 
geluidbelastingkaart provinciale wegen 2021. 
 

16 Voorbereiding Bestuurlijk Overleg (BO) MIRT 11 november 2022 

https://geoapps.noord-holland.nl/app/geluidsbelasting2021t
https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=geluidsbelasting
https://geoapps.noord-holland.nl/GeoWebP/index.html?viewer=geluidsbelasting
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 Op 11 november vindt het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg MIRT plaats van de 
regio Noord West (waar de provincie Noord-Holland deel vanuit maakt) met de 
ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening. Met dit agendapunt bereidt het college van Gedeputeerde Staten dat 
overleg voor. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de concept agenda en concept stukken voor het 
bestuurlijk overleg MIRT d.d. 11 november 2022 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie; 
2. Namens het college naar het overleg af te vaardigen de portefeuillehouder 
Bereikbaarheid & Mobiliteit. 
3. De portefeuillehouder Bereikbaarheid & Mobiliteit te machtigen na het 
verschijnen van de BO MIRT Kamerbrief Provinciale Staten per brief te 
informeren over de resultaten van dit BO MIRT. 
 

17 
 

Voorbereiding BO-MIRT Goederenvervoercorridors 9 november 2022 
Op 9 november 2022 vindt het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
Goederenvervoercorridors (GVC) plaats. Dit is een overleg tussen de regionale 
partners van de GVC (provincies, havenbedrijven en de Logistieke Alliantie) en 
het Rijk (I&W, Rijkswaterstaat, ProRail). Dit jaar sluit de provincie Noord-
Holland voor het eerst aan als nieuwe partner van de Goederenvervoercorridor 
Zuid. Gedeputeerde Bereikbaarheid & Mobiliteit, Jeroen Olthof, is één van de 
deelnemers aan dit overleg. Op de agenda staan projecten of programma’s die 
Rijk en regio betreffen voor de ontwikkeling van het goederenvervoer op de 
goederenvervoercorridors. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda voor het bestuurlijk overleg MIRT 
Goederenvervoercorridors d.d. 9 november 2022; 
2. De portefeuillehouder Bereikbaarheid & Mobiliteit namens het college naar 
het overleg af te vaardigen. 
 

18 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 93 van de heer Muurlink (PvdA) over Noord-
Holland vrij van fossiele en vleesreclames 
De heer Muurlink (PvdA) heeft vragen gesteld over Noord-Holland vrij van 
fossiele en vleesreclames. 
 
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. 94 van de heer Muurlink (PvdA) over gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen 
De heer Muurlink (PvdA) heeft vragen gesteld over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 
 
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. 
 

20 
 

Reisverslag werkbezoek gedeputeerde Olthof aan Californië 
Gedeputeerde Olthof heeft van 6 tot 13 september 2022 een werkbezoek 
afgelegd aan Californië rondom het onderwerp smart mobility. In het 
reisverslag wordt terugkoppeling gedaan over het programma en de 
opbrengsten van dit werkbezoek. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het reisverslag van het werkbezoek van gedeputeerde 
Olthof aan Californië; 
2. Bijgaande brief en het reisverslag ter kennisname naar PS te sturen. 
 

21 
 

Uitvoeringsregeling waterstofprojecten 
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ heeft het college de ambitie 
geformuleerd ten aanzien van de klimaatdoelen. In de Waterstofstrategie 
Noord-Holland 2022 zijn onze ambities en doelen geformuleerd ten aanzien 
van de inzet van duurzame waterstof in onze provincie. Met de 
subsidieregeling duurzame waterstofprojecten Noord-Holland 2022 willen we 
de waterstofprojecten in onze regio versnellen. 
 
Besluit: 
1. De uitvoeringsregeling subsidie duurzame waterstofprojecten Noord-
Holland 2022 vast te stellen; 
2. Het bijbehorende subsidieplafond voor 2022 van €1.500.000,- vast te 
stellen; 
3. De indieningstermijn vast te stellen op de periode vanaf 15 januari 2023 tot 
en met 29 december 2023; 
4. De Uitvoeringsregeling subsidie duurzame waterstofprojecten Noord-
Holland 2022 bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
5. PS hierover te informeren met bijgevoegde brief. 
 

22 
 

Annotatie agenda vergadering van het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst NHN 09 november 2022 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 



 

Pagina 9 
 

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 dagelijks 
bestuur op 9 november 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 9 november 2022; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

23 
 

Plassenschap Loosdrecht e.o. 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerp 
begroting 2023 
De provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. Conform de gemeenschappelijke regeling van dit recreatieschap worden 
de financiële stukken jaarlijks aan raden en Staten voor zienswijzen 
voorgelegd. Provinciale Staten worden gevraagd een oordeel te vormen over de 
stukken van het Plassenschap Loosdrecht e.o.. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en daarbij PS voor te 
stellen: 
a) In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 
van Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
b) Een zienswijze in te dienen op de bovengenoemde financiële stukken van 
het Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
c) GS te machtigen om de reactie van PS op de financiële stukken van het 
Plassenschap Loosdrecht e.o. toe te sturen aan het dagelijks bestuur; 
2. De voordracht aan PS te sturen door middel van bijgaande brief; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om het Plassenschap Loosdrecht e.o. te 
informeren, nadat PS hierover hebben besloten. 
 

24 
 

MRA vraagraming Plabeka 2022-2040 
De vraagraming Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) 2022-2040 is een 
raming met scenario’s van vraag en aanbod van werklocaties in de 
Metropoolregio Amsterdam. Deze beleidsarme ramingen laten zien dat het 
aantal banen sneller toeneemt dan de groei van de potentiële 
beroepsbevolking en dat er een tekort wordt verwacht aan bedrijventerreinen 
en (afhankelijk van de deelregio) ook aan kantorenlocaties. 
 
Besluit: 
1. De vraagraming Plabeka 2022-2040 voor Metropoolregio Amsterdam vast te 
stellen; 
2. PS te informeren met bijgaande brief. 
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Aanwijzen lid bestuur van de bedrijfsvoeringsorgansatie Plassenschap 
Loosdrecht e.o. 
Per 1 januari 2023 wordt de gemeenschappelijke regeling Plassenschap 
Loosdrecht e.o. gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling 
bedrijfsvoeringsorganisatie Plassenschap Loosdrecht e.o. 2023. De colleges 
van de deelnemers (gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de provincies 
Noord-Holland en Utrecht) dienen elk uit hun midden een lid aan te wijzen 
voor het nieuwe bestuur van het Plassenschap. 
 
Besluit: 
1. Gedeputeerde mevrouw I. Zaal en gedeputeerde mevrouw R. Kocken aan te 
wijzen als respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van het bestuur van het 
Plassenschap Loosdrecht e.o.; 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
 

26 
 

Ondersteuning Regio Deals 
Het Rijk stelt deze kabinetsperiode €900 miljoen beschikbaar om Regio Deals 
af te sluiten en in de vierde tranche is € 284,2 miljoen beschikbaar. De Regio 
Deals richten zich op het versterken van de brede welvaart. Gedeputeerde 
Staten ondersteunen de voorstellen voor de Regio Deals ZaanIJ en 
Waddeneilanden door deze mede te ondertekenen. 
Door middel van een adhesiebrief wordt inhoudelijke steun uitgesproken voor 
het voorstel voor de Regio Deal MRA-West. Gedeputeerde Staten spreken de 
intentie uit om voor het voorstel voor de Regio Deal ZaanIJ cofinanciering 
beschikbaar te stellen vanuit bestaande middelen, indien dit voorstel door het 
Rijk wordt gehonoreerd en wordt uitgewerkt tot een 
Regio Deal. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de voorstellen voor de Regio Deals ZaanIJ, MRA-West 
en Waddeneilanden; 
2. De voorstellen voor de Regio Deals Waddeneilanden en ZaanIJ mede te 
ondertekenen; 
3. De intentie uit te spreken om voor het voorstel voor de Regio Deal ZaanIJ 
cofinanciering beschikbaar te stellen vanuit bestaande middelen en 
programma’s, indien dit voorstel door het Rijk wordt gehonoreerd en 
uitgewerkt tot een Regio Deal; 
4. Het voorstel voor een Regio Deal MRA-West te ondersteunen met een 
adhesiebrief; 
5. De betrokken partners van de voorstellen voor de Regio Deal 
Waddeneilanden en Regio Deal ZaanIJ per brief te informeren over het 
medeondertekenen van de aanvragen. 
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Voorbereiding Bestuurlijke Commissie Stikstof 10 november 2022 
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Op 10 november 2022 vindt de Bestuurlijke Commissie stikstof plaats. De 
portefeuillehouder natuur neemt namens de provincie Noord-Holland deel. De 
leden van GS stemmen af over de Noord-Hollandse inzet in de Bestuurlijk 
Commissie stikstof. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de voorbereiding van de Bestuurlijke Commissie stikstof 
op 10 november 2022; 
2. De portefeuillehouder natuur te machtigen om namens ons college tot 
standpuntbepaling over te gaan in de Bestuurlijk Commissie stikstof van 10 
november 2022. 
 

 
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 15, 19 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 23, 24, 25, 26   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 21, 22   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 3   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 1, 27  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 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.  
 
• 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/

