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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 14 maart 2023 

 
1 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 12 van de heer Deen (PVV) over provincie 
gedraagt zich als bullebak richting de gemeente Medemblik 
De heer M. Deen van de PVV heeft vragen gesteld over het 
haalbaarheidsonderzoek Balkweiterhoek. 
 
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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Herbenoeming twee commissieleden van de HAC 
Gedeputeerde Staten (GS) hebben een onafhankelijke hoor- en 
adviescommissie (hac) ingesteld die advies uitbrengt aan GS over 
bezwaarschriften gericht tegen hun beschikkingen. De leden van deze 
commissie worden door GS benoemd voor een periode van vier jaar. Ze kunnen 
eenmaal worden herbenoemd. Vanwege het verstrijken van de maximale 
benoemingstermijn en het goed functioneren van de twee genoemde leden 
worden zij herbenoemd. 
 
Besluit: 
Mevrouw mr. G.E. Creijghton-Sluijk en de heer mr. drs. R. Van Baaren her te 
benoemen tot lid van de Hoor- en adviescommissie (HAC) met ingang van 1 
april 2023 voor een periode van 4 jaar. 
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Afdoen motie 254-2022 ondersteuning verenigingslocaties 
Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven 
aan motie 254-2022. De motie gaat in op financiële problemen van 
verenigingen als gevolg van de toegenomen kosten voor energie. PS worden 
geïnformeerd over welke activiteiten nu reeds door het Rijk zijn ontplooid om 
genoemde problematiek het hoofd te bieden en wat er nog zal wórden 
ondernomen. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande brief over de afhandeling van motie 254-2022 aan Provinciale 
Staten te verzenden; 
2. Provinciale Staten te verzoeken om motie 254-2022 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Indexatiebeleid 
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Bij de behandeling van de uitgangspunten voor de begroting 2023 in 
Provinciale Staten is de manier waarop de provincie omgaat met indexatie voor 
stijgende prijzen besproken. Naar aanleiding van de discussie hierover hebben 
GS het huidige indexatiebeleid nader toegelicht in een notitie en enkele 
alternatieven in beeld gebracht 
inclusief de financiële consequenties van deze alternatieven. Het betreft een 
informerende notitie voor Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie indexatiebeleid provincie Noord-Holland; 
2. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Stand van zaken financieringssystematiek 
De provincies spreken gezamenlijk via het IPO met het Rijk over de 
ontwikkelingen die op handen zijn rondom de financieringssystematiek van de 
provincies, het belastinggebied van de provincies en het provinciefonds. Om te 
zorgen dat de Statenleden van alle provincies over dezelfde informatie 
beschikken worden zij periodiek geïnformeerd via een brief die door het IPO 
wordt opgesteld. De colleges van alle provincies geleiden deze allen door naar 
hun Staten. 
 
Besluit: 
Via bijgevoegde brief PS te informeren over de stand van zaken rondom de 
financieringssystematiek, het belastinggebied en het provinciefonds. 
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Afdoening motie M277-2022 en toezeggingen Nota Zeehavens 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief op welke wijze 
invulling is gegeven aan motie M277-2022 (behoud scheepsreparatiewerf 
Noordzeekanaalgebied) en enkele toezeggingen om nadere informatie te 
verschaffen over de ligplaatsen voor de binnenvaart en de productie van PFAS 
in het Noordzeekanaalgebied. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten per brief te informeren op welke wijze invulling is gegeven 
aan motie M277-2022 (behoud scheepsreparatiewerf Noordzeekanaalgebied) 
en enkele toezeggingen om nadere informatie te verschaffen over de 
ligplaatsen voor de binnenvaart en de productie van PFAS in het 
Noordzeekanaalgebied; 
2. Provinciale Staten te verzoeken de motie M277-2022 daarmee als afgedaan 
te beschouwen. 
 

7 
 

Reactie op brief van de heer E. van den Broek inzake Ontwikkeling Maritiem 
Cluster 
GS beantwoorden een brief van de heer Van den Broek uit Den Helder over 
verschillende onderwerpen die de ontwikkeling van het Maritiem Cluster raken. 
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Besluit: 
Bijgesloten antwoordbrief aan de heer Van den Broek te versturen. 
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Brief aan PS, Rijk gemeenten en waterschappen ruimtelijk voorstel en ruimtelijk 
arrangement 
Op 12 december 2022 heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening (VRO) het provinciaal startpakket voor de fysieke 
leefomgeving aan de provincies gestuurd. Het Rijk vraagt hierin de provincies 
met een ruimtelijk voorstel te komen dat zicht geeft op wat ruimtelijk mogelijk 
en realiseerbaar is gezien de grote opgaven die er zijn op onder andere het 
gebied van wonen, klimaat en natuur. Het voorstel is de opmaat naar twaalf 
ruimtelijke arrangementen waarin Rijk met elk provincie wederkerige afspraken 
maakt over de uitvoering van de opgaven. GS informeert met deze brieven de 
gemeenten en waterschappen van Noord-Holland, PS en het ministerie van BZK 
over de aanpak hiervan door de provincie. 
 
Besluit: 
1. De bijgevoegde brief met bijlage met daarin de aanpak van de provincie 
Noord-Holland om te komen tot een ruimtelijk voorstel provincie Noord-
Holland en een arrangement met het Rijk aan PS te versturen; 
2. De bijgevoegde brief met daarin de aanpak van de provincie Noord-Holland 
om te komen tot een ruimtelijk voorstel en arrangement aan de gemeenten en 
waterschappen in Noord-Holland te versturen; 
3. Bijgevoegde brief aan het ministerie van BZK te versturen met daarin de 
provinciale reactie op het startpakket fysieke leefomgeving. 
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Probleemlocaties in dorpslinten 
Eind 2023 loopt de uitvoering van de notitie Probleemlocaties in dorpslinten af. 
Halverwege is de balans opgemaakt. Het betreft een effectieve werkwijze om in 
samenwerking passende oplossingen te vinden. Een nieuwe ronde is juridisch 
geen optie. Het opnemen van deze werkwijze in de Omgevingsverordening is 
ter overweging aan de nieuwe coalitie. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de tussenstand Probleemlocaties in dorpslinten; 
2. PS te informeren met een brief; 
3. Diverse gemeenten te informeren met een brief. 
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Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw 2021 
Op 13 april 2021 is de Uitvoeringsregeling Versnelling Woningbouw 2021 
vastgesteld met werkingsperiode 1 juni 2021 tot 1 oktober 2024. Deze 
Uitvoeringsregeling is geactualiseerd op twee punten. Deze uitvoeringsregeling 
2021 blijft verder ongewijzigd. 
 
Besluit: 



 

Pagina 4 
 

1. De gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw 
gemeenten Noord-Holland 2021 vast te stellen; 
2. De gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidie versnelling woningbouw 
gemeenten Noord-Holland 2021 bekend te maken in het Provinciaal blad. 
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Zeestad werkplan maart 2023 
De aandeelhouders in Zeestad Beheer BV dienen akkoord te gaan met het 
Werkplan 2023 van Zeestad waarin de geplande activiteiten voor 2023 zijn 
opgenomen. De besluitvorming vindt schriftelijk plaats. 
 
Besluit: 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met het volgende 
voorstel zoals opgenomen in het bijgevoegde goedkeuringsbesluit: 
- De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen het Werkplan 
2023 vast te stellen en uit te voeren; 
2. De portefeuillehouder Ruimtelijke ordening te machtigen het 
goedkeuringsbesluit te ondertekenen. 
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Verslag werkbezoek regio Valencia 
Op 25 en 26 januari 2023 brachten de commissaris van de Koning en 
gedeputeerde Loggen een werkbezoek aan de regio Valencia. Doel van het 
bezoek was interregionale kennisuitwisseling m.b.t. waterbeheer en 
klimaatadaptatie, zoals ook in de Europastrategie 2022-2030 als provinciale 
doelstelling is vastgelegd. Het verslag van het werkbezoek, inclusief een 
vooruitblik op mogelijke kansen voor een toekomstige samenwerking, wordt 
aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag van het werkbezoek dat de commissaris 
van de Koning en gedeputeerde Loggen brachten aan de regio Valencia; 
2. Het verslag aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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Verkennen mobiliteitsopgaven in de Noordelijke Duin- en Bollenstreek en de 
Haarlemmermeer 
Op 16 februari 2023 hebben bestuurders van de provincies Zuid- en Noord-
Holland, gemeenten aan beide zijden van de Ringvaart, Holland Rijnland en 
Vervoerregio Amsterdam uitgesproken om gezamenlijk de knelpunten en 
oplossingsrichtingen van de mobiliteitsopgaven in het grensgebied van 
Noordelijke Duin en Bollenstreek en Haarlemmermeer te gaan verkennen. Nut 
en noodzaak hiervan is door alle bestuurders onderstreept. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de bestuurlijke start op 16 februari 2023 van het 
verkennen van de mobiliteitsopgaven in het grensgebied van de Noordelijke 
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Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer; 
2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
 

14 
 

Brief aan PS over Informatie Noord-Hollandse aanpak energiearmoede 
Tijdens de Benen-Op-Tafel-sessie op 24 oktober 2022 sprak de commissie 
RWK over energiearmoede en energierechtvaardigheid. PS verzocht naar 
aanleiding hiervan of de gedeputeerde inzicht kon geven in deze rapporten en 
hoe deze zich verhouden tot de inzet van de provincie Noord Holland. Hiermee 
beantwoorden wij dit informatieverzoek. 
 
Besluit: 
PS door middel van bijgaande brief te informeren over de Noord-Hollandse 
aanpak van energiearmoede. 
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Afdoen motie 130-2022 fix de fixteams en informatie aan PS over 
energiearmoede 
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 130-2022 
aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht in 
samenwerking met de MRA en het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) 
onderzoek te doen naar de behoefte van gemeenten bij hulp bij het opzetten 
van een lokale fixbrigade. Conform de motie is de behoefte onderzocht en naar 
aanleiding van de minimale behoefte bij gemeenten zal er geen aanvullende 
ondersteuning worden geboden vanuit de provincie bij het opzetten van lokale 
fixbrigades. Wel wordt de ondersteuning aan gemeenten op het onderwerp 
energiearmoede voortgezet, afgestemd op de actuele behoeften van 
gemeenten. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de uitwerking van 
motie 130-2022 over energiearmoede; 
2. Provinciale Staten te verzoeken de motie 130-2022 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Overdracht bevoegd gezag Hoogspanningsstation A9-Zuid en anterieure 
overeenkomst TenneT 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met het voornemen van het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat om het bevoegd gezag voor de ruimtelijke 
inpassing van een nieuw te bouwen 380/150 kV hoogspanningsstation tussen 
Beverwijk en Vijfhuizen (hoogspanningsstation A9-Zuid) over te dragen aan de 
provincie. Voorafgaand aan de start van de ruimtelijke procedure wordt met de 
initiatiefnemer voor het nieuw te bouwen hoogspanningsstation, TenneT TSO 
B.V., een overeenkomst gesloten over de voorwaarden waaronder GS bereid 
zijn om de ruimtelijke procedure te doorlopen. 
 
Besluit: 
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1. In te stemmen met het voornemen van de minister voor Klimaat en Energie 
om ten aanzien van een nieuw te bouwen 380/150 kV hoogspanningsstation 
tussen Beverwijk en Vijfhuizen (A9-Zuid) de rijkscoördinatieregeling niet toe te 
passen en het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing van het 
hoogspanningsstation over te dragen aan Gedeputeerde Staten; 
2. De minister voor Klimaat en Energie per brief te bevestigen dat 
Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag zullen optreden voor de ruimtelijke 
inpassing van het hoogspanningsstation; 
3. Met de initiatiefnemer van het hoogspanningsstation, TenneT TSO B.V., een 
anterieure exploitatie- en nadeelcompensatie-overeenkomst aan te gaan; 
4. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen voor het 
ondertekenen van de anterieure overeenkomst; 
5. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Aanmelden OER-traject windpark Krabbersgat 
Rijkswaterstaat (RWS) ziet kansen om de repowering van het windpark 
Krabbersgat mee te koppelen met het OER-traject (Opwek van Energie op 
Rijksvastgoed) op het naviduct Krabbersgat. De locatie moet voor 1 mei 
formeel aangemeld worden. Hiervoor is een besluit van GS noodzakelijk. 
 
Besluit: 
1. Windpark Krabbersgat formeel aan te melden bij Rijkswaterstaat voor OER 
(Opwek van Energie op Rijksvastgoed). 
2. Mede namens Enkhuizen de aanmeldingsbrief voor het OER-programma te 
versturen naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
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Openstelling uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorps-, buurthuizen 
en wijkcentra Noord-Holland 2022 
De eerste tranche van de subsidieregeling verduurzaming dorps-, buurthuizen 
en wijkcentra Noord-Holland 2022 sluit op 31 maart 2023. Om deze 
verduurzamingssubsidies ook gedurende de rest van 2023 mogelijk te maken, 
hebben wij de regeling opengesteld tot en met 31 december 2023. 
 
Besluit: 
1. Het openstellingsbesluit Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming dorps-
, buurthuizen en wijkcentra Noord-Holland 2022 vast te stellen; 
2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale staten te informeren via de bijgevoegde brief. 
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord op 16 maart 2023 
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert 
vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie 
Noord-Holland en 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde 
verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel 



 

Pagina 7 
 

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 16 maart 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 16 maart 2023. 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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De Kop Werkt! Eindrapportage, evaluatie van het programma en van de 
governance 
De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie 
Noord-Holland hebben vanaf 2017 tot en met 2021 samengewerkt in het 
regionaal stimuleringsprogramma ‘De Kop Werkt! De meest opvallende 
resultaten en opbrengsten van het programma zijn via een video in beeld 
gebracht. De maatschappelijke en economische effecten van het programma 
op de regio zijn via een evaluatie van het programma gemeten. Daarnaast is de 
governance van het programma geëvalueerd. 
 
Besluit: 
1. De Eindrapportage, de ‘Evaluatie van het programma De Kop Werkt! 2017-
2020’ en de ‘Evaluatie samenwerking en governance De Kop Werkt!’ vast te 
stellen; 
2. De Eindrapportage, de ‘Evaluatie van het programma De Kop Werkt! 2017-
2020’ en de ‘Evaluatie samenwerking en governance De Kop Werkt!’ ter 
kennisname aan Provinciale Staten te sturen door middel van bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 9 van mevrouw Alberts (SP) over kritiek op de 
recente boskap in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
Beantwoording Statenvragen van Statenlid Albers (SP) over kritiek op de recente 
boskap in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
 
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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Aankoop 15,5 ha cultuurgrond Egmond aan den Hoef 
De provincie koopt circa 15,5 ha bollengrond met het oog om deze percelen in 
te zetten als ruilgrond. Daardoor kunnen percelen in gebiedsprocessen in de 
binnenduinrand en die in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) liggen worden 
uitgeruild. Deze percelen worden derhalve niet als NNN begrensd. 
 
Besluit: 
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1. Vanuit het krediet ‘NNN-aankopen’ aan te kopen als beoogde ruilgrond 
t.b.v. de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland 5 percelen cultuurgrond 
nabij het Zomerdijkje 6 te Egmond aan den Hoef, kadastraal bekend als 
Egmond binnen, sectie B nummers 2363, 2367, 2369, 2370 en 2372, tezamen 
groot 15.60.89 ha (156.089 m2) voor een koopsom van € 2.472.187,84 (€ 
158.383,22 per ha); 
2. Provinciale Staten te informeren over dit besluit met inliggende brief. 
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Vaststellingsverzoek PAS Waternet 
In de periode 2016 t/m 2021 heeft Waternet subsidie ontvangen van 
Gedeputeerde Staten voor het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen in de 
Amsterdamse waterleidingduinen. De kosten voor planvorming en -
begeleiding, voorbereiding, toezicht en onvoorzien van de uit te voeren 
maatregelen zijn opgelopen. Doordat deze kosten echter één op één 
verbonden zijn aan de uitvoering van de maatregelen besluiten GS in te 
stemmen met het vaststellingsverzoek van Waternet voor de PAS-subsidie. 
 
Besluit: 
1. In afwijking van artikel 10 sub b van de Uitvoeringsregeling subsidie 
maatregelen Programma Aanpak Stikstof Noord-Holland 2015 de aan Waternet 
verleende subsidie voor PAS maatregelen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen (deel Noord-Holland) vast te stellen op € 1.053.493,-, 
zijnde de werkelijk gemaakte kosten; 
2. De directeur Concernzaken een ondertekeningsmandaat hiertoe te verlenen; 
3. PS middels een brief te informeren over dit besluit. 
 

 
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 13 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 20   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 8, 9, 10, 11, 12  
I. de Roo                    tel. (06) 2223 4882 14, 15, 16, 17, 18, 19   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 3, 4, 5, 6, 7   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 21, 22, 23  
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=9bf75724-80d6-41ce-a77c-d07913c5beb0&FoundIDs=&year=2023
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

