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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 10 januari 2023 
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Wijzigingsbesluit Organisatieregeling Noord-Holland 
De provincie heeft een Controlstatuut waarin regels zijn opgenomen over de 
interne controle en beheersing van processen. De Organisatieregeling Noord-
Holland sluit daar niet goed op aan en wordt daarom aangepast. Het gaat om 
een technische wijziging. 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsbesluit van de Organisatieregeling Noord-Holland vast te 
stellen; 
2. Het wijzigingsbesluit van de Organisatieregeling Noord-Holland bekend te 
maken in het Provinciaal Blad. 
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Benoeming leden centraal stembureau PS verkiezingen en instelling van de 
hoofdstembureaus 
Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten plaats. Als 
gevolg van de inwerkingtreding van de Wet nieuwe procedure vaststelling 
verkiezingsuitslagen hebben Gedeputeerde Staten zeven leden benoemd voor 
het centraal stembureau. Gedeputeerde Staten hebben ook de 
hoofdstembureaus in Den Helder, Haarlem en Amsterdam ingesteld. 
 
Besluit: 
1. Bijgaand besluit vast te stellen tot benoeming van zeven (plaatsvervangende) 
leden van het centraal stembureau te Haarlem voor een periode van vier jaar, 
voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland in 
2023; 
2. Bijgaand besluit vast te stellen tot instelling van de hoofdstembureaus in 
Den Helder, Haarlem en Amsterdam voor de verkiezing van de leden van 
Provinciale Staten van Noord-Holland in 2023; 
3. De voorzitter van centraal stembureau, de burgemeester van Haarlem, te 
informeren over het besluit onder 1 door middel van bijgaande brief; 
4. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Human Resource 
Management Noord-Holland 
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Human Resource Management 
Noord-Holland is op een aantal onderdelen aangepast. Deze mandaatregeling 
heeft betrekking op de verlening van mandaat en volmacht voor bevoegdheden 
van Gedeputeerde Staten op personeelsgebied. 
 
Besluit: 
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Het besluit tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
Human Resource Management Noord-Holland vast te stellen. 
 

4 
 

Brief aan minister Harbers over samenwerking met Rijkswaterstaat 
GS sturen minister Harbers een brief waarin vertrouwen wordt gevraagd in een 
intensieve samenwerking tussen provincie en Rijkswaterstaat om de 
infrastructurele knelpunten nu en in de toekomst samen aan te pakken. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande brief te verzenden aan de minister van I&W; 
2. Deze brief ter informatie te verzenden aan PS 
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Focus in de samenwerking onderzoeksrapportage AEF 
Het IPO-bestuur heeft in het voorjaar van 2022 opdracht gegeven aan AEF om 
te komen tot een nieuwe focus voor de samenwerking en tot voorstellen voor 
eventuele veranderingen in de structuur en de samenwerking ter 
ondersteuning daarvan. De samenwerking met de leden Algemene Vergadering 
(AV-leden) en de Staten is hier onderdeel van. Daarnaast ook om scherp te 
krijgen waar we als twaalf provincies gezamenlijk aan moeten werken en hoe 
we dat vervolgens slagvaardig organiseren. Het rapport zal met de staten 
worden besproken, de AV-leden zullen de reflecties in de AV vergadering van 7 
maart inbrengen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het adviesrapport van AEF; 
2. Het rapport met begeleidende brief aan PS te zenden t.b.v. bespreking in de 
commissie EFB. 
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IPO Bestuur 12 januari 2023 
GS bespreken de agenda voor het IPO Bestuur van het Interprovinciaal Overleg 
op 12 januari 2023. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 12 januari 2023 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Afdoen motie M132-2022 lobby aanpassing Europese staatssteunregeling 
Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven 
aan deze motie. De motie gaat in op de mogelijkheden die er op dit moment 
zijn om agrariërs te vergoeden voor het leveren van maatschappelijke diensten. 
Daarnaast komt de lobby in Europa aan bod en zetten wij uiteen wat er nu al 
gebeurt. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande brief over de afhandeling van motie M132-2022 aan Provinciale 
Staten te verzenden; 
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2. Provinciale Staten te verzoeken motie M132-2022 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Inschrijving registergoederen n.a.v. grenscorrectie Hilversum Gooise Meren 
Per 1 januari 2023 is de nieuwe grensbeschrijving naar aanleiding van een 
grenscorrectie tussen Hilversum en Gooise Meren in werking getreden. 
Gedeputeerde Staten laten de overgang van registergoederen die betrokken 
zijn bij de grenscorrectie inschrijven bij het Kadaster. 
 
Besluit: 
1. Naar aanleiding van de grenscorrectie tussen Hilversum en Gooise Meren 
met ingang van 1 januari 2023 de overgang van registergoederen bij het 
Kadaster in te laten schrijven in de volgende gebieden: 
a. Hilversum A 1405, Hilversum A 1370, Hilversum A 1207, Hilversum A 544, 
Hilversum A 545, Hilversum A 546, Hilversum A 1853, Hilversum A 1852, 
Hilversum A 1400, Hilversum A 1368, Hilversum A 1371, Hilversum A 1850, 
Hilversum A 1537, Hilversum A 1538, Hilversum A 1775, Hilversum A 1328, 
Hilversum A 2367, Hilversum A 2368, Hilversum A 2369, Hilversum A 2370 
naar de gemeente Gooise Meren, 
b. Hilversum C 6564, Hilversum C 7079, Hilversum C 6771, Hilversum C 5163 
naar de gemeente Gooise Meren, 
c. Hilversum A 1399, Hilversum A 327, Hilversum A 1398 naar de gemeente 
Gooise Meren, 
d. Bussum C 1126, Bussum C 1082, Bussum C 1232, Bussum C 1233, Bussum 
C 1372, Bussum C 1294, Bussum C 1216 naar de gemeente Hilversum; 
2. Het Kadaster hiertoe met bijhorende brief te verzoeken; 
3. De gemeenten Hilversum en Gooise meren een afschrift van dit besluit te 
sturen. 
 

 

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: 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 7, 8   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 5, 6   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 4   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 3   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 1, 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/

