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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 17 januari 2023 
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Update portfolio PDENH - faillissement 30Mhz B.V. 
Het provinciale Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (‘PDENH’) 
heeft in 2021 financiering verstrekt aan het bedrijf 30Mhz B.V. vanwege haar 
bijdrage aan een duurzame en efficiënte agrarische sector. Via bijgaande brief 
informeert het college Provinciale Staten dat de rechtbank in Amsterdam 
30Mhz op 2 januari 2023 failliet heeft verklaard. 
 
Besluit: 
Te constateren dat het college via een schriftelijke procedure heeft ingestemd 
met het informeren van PS over het faillissement van PDENH portfoliobedrijf 
30Mhz B.V.; 
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Eerste Begrotingswijziging 2023 
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de 
provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging 
omvat een bijstelling van de begroting 2023. 
 
Besluit: 
1. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de eerste 
begrotingswijziging 2023 vast te stellen; 
2. De Statenvoordracht eerste begrotingswijziging 2023 inclusief bijlagen aan 
Provinciale Staten toe te zenden. 
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Ontheffingsverzoek Belkmerweg 67 St. Maartensvlotburg (gemeente Schagen) 
De gemeente Schagen heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend voor de aanleg van een opstelling 
voor zonne-energie aan de Belkmerweg 67 te St. Maartensvlotburg (gemeente 
Schagen). Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de gemeente Schagen om op 
grond van artikel 13.4 Omgevingsverordening NH2020 ontheffing te verlenen 
van de Omgevingsverordening in samenhang met de Omgevingsregeling voor 
de aanleg van een opstelling voor zonne-energie aan de Belkmerweg 67 St. 
Maartensvlotbrug; 
2. De gemeente Schagen over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
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Ontheffingsverzoek Spieringweg 508, Vijfhuizen 
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De gemeente Haarlemmermeer heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een 
woning aan de Spieringweg 508 te Vijfhuizen. Gedeputeerde Staten besluiten 
de gevraagde ontheffing niet te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de gemeente 
Haarlemmermeer om op grond van artikel 13.4 Omgevingsverordening 
NH2020 ontheffing te verlenen van de Omgevingsverordening ten behoeve van 
de bouw van een woning aan de Spieringweg 508 (MRA landelijk gebied); 
2. De gemeente Haarlemmermeer over dit besluit te informeren middels 
bijgevoegde brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
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Wijzigingsovereenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen 
In het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, dat op 10 oktober 2017 door 
Gedeputeerde Staten is vastgesteld, zijn afspraken vastgelegd over de 
samenwerking tussen 21 partijen voor duurzame gebiedsontwikkeling in de 
Oostelijke Vechtplassen. In de wijzigingsovereenkomst zijn enkele gewenste 
aanpassingen op het bestaande gebiedsakkoord vastgelegd. Iedere partij dient 
hiervoor goedkeuring te verkrijgen van zijn achterban. 
 
Besluit: 
1. De wijzigingsovereenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen met 16 
partijen aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Water te machtigen om eventuele redactionele 
wijzigingen in de tekst van de wijzigingsovereenkomst door te voeren; 
3. De portefeuillehouder Water te machtigen om de overeenkomst te 
ondertekenen; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Intentieovereenkomst KRW Pilot Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder 
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken staat beschreven dat we deze 
collegeperiode aan de slag gaan met een Kader Richtlijn Water (KRW) pilot. Dit 
heeft geleid tot een drietal deelpilots. De Intentieovereenkomst gezond water 
in de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder betreft een uitwerking van de 
gelijknamige deelpilot. 
 
Besluit: 
1. De Intentieovereenkomst gezond water in de Uitgeester- en 
Heemskerkerbroekpolder met de projectpartners Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, en Natuurmonumenten aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder water te machtigen om de Intentieovereenkomst 
gezond water in de Uitgeester- en Heemskerkerbroekpolder namens 
Gedeputeerde Staten te ondertekenen. 
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Geannoteerde agenda Bestuurlijke Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Water en Wonen 19 januari 2023 
GS bespreken de agenda voor de Bestuurlijke Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling, Water en wonen van 19 januari 2023. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda van de Bestuurlijke Adviescommissie 
Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen van 19 januari 2023 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030 
Het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030, dat in 
november 2022 door PS is vastgesteld, geeft inzicht in de geprogrammeerde 
vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten van de provinciale 
infrastructuur en de benodigde financiering. In verband met de voortgang 
vragen wij PS in te stemmen met de promotie naar de realisatiefase van een 
aantal investeringsprojecten en de bijbehorende kredietaanvragen en meerdere 
kredietverhogingen op te nemen in de voordracht Eerste Begrotingswijziging 
2023. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de opname van de volgende 
verbeter- en uitbreidingsmaatregelen in de studiefase: 
a. alg-47 VRI- en kruispuntoptimalisaties Haarlemmermeer; 
b. N196-04 Koude aansluiting Kruisweg (N196)-Aalsmeerderweg; 
c. N246-09 Stikstoftraject N246 tussen Westzaan en A8; 
d. N502-04 Stikstoftraject N502 duinen Den Helder – Callantsoog; 
e. N502-05 Stikstoftraject N502 bij het Zwanenwater & Pettemerduinen; 
f. N510-07 Stikstoftraject N510 Schoorlse duinen; 
g. N515-08 Stikstoftraject N515 polder Westzaan binnen bebouwde kom; 
2. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie van de volgende 
verbeter- en uitbreidingsmaatregelen naar de planfase: 
a. alg-45 Kantmarkering fietspaden; 
b. N525-06 Fietstunnel N525, strekken toeleidend fietspad; 
3. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie van de volgende 
verbeter- en uitbreidingsmaatregelen naar de realisatiefase: 
a. alg-46 Aanleg bermverharding; 
b. N248-15 Verbreding Stolperbrug; 
4. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie van de volgende 
vervangingsmaatregelen naar de realisatiefase: 
a. K17-c-02 - Vervanging afmeervoorziening Amstel; 
b. K20/K10/K09-b-02 - Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch 
Kanaal; 
c. N511a-04 - Vervanging 5 paddentunnels; 
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5. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met het schrappen van de 
volgende verbeter- en uitbreidingsmaatregelen: 
a. K20-07 Verlenging Koopvaardersschutsluis; 
b. N196-03 Fietsverbinding N196/N201 Hoofddorp-Aalsmeer; 
6. Provinciale Staten te vragen de volgende kredietaanvragen op te nemen in 
de Voordracht van de Eerste Begrotingswijziging 2023: 
a. alg-46 Bermmaatregelen - deelkrediet voor gebied 6 € 2.700.000; 
b. K17-c-02 Vervanging afmeervoorziening Amstel € 500.000; 
c. K20/K10/K09-b-02 Vervanging calamiteitensteiger Noordhollandsch Kanaal 
€ 300.000; 
d. N248-15 Verbreding Stolperbrug € 5.700.000; 
e. N511a-04 Vervanging 5 paddentunnels € 700.000; 
f. 14D35-90 Vervanging Stolperbasculebrug € 14.100.000; 
g. 19D07-90 Vervanging kolk en damwand Koopvaardersschutsluis € 
29.100.000; 
h. alg-29b Vernieuwen Zaanbrug € 1.930.594; 
i. alg-42 Busbaan Wijckermolen (busstation Beverwijk-Wijckermolen) € 
950.000; 
j. N197-04 Busbaan Wijckerpoort (Velsertraverse-busstation Beverwijk € 
4.950.000; 
k. N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7 € 400.000; 
l. SLS-01 Sleutelsysteem objecten € 500.000; 
7. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met het voorstel 28 abri’s binnen 
de bebouwde omgeving, die de komende periode worden vervangen, te 
voorzien van sedum-dakbedekking en de meerkosten van € 55.000 te betalen 
uit het onderhoudsbudget voor duurzame maatregelen. 
8. Daartoe de Voordracht Actualisering integraal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur (iMPI) 2023 2030 vast te stellen; 
9. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun 
vergadering van 6 maart a.s. 
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Vaststelling investeringsstrategie voor de Noord-Hollandse infrastructuur 
(iNHi) 
De provincie heeft van haar wegen (645 km) en het grootste deel van haar 
fietspaden (384 km) in beeld gebracht hoe het gesteld is met de 
verkeersveiligheid, de doorstroming en het effect op de leefbaarheid en de 
natuur. Dit inzicht helpt de volgende coalitie om te bepalen in welke wegen zij 
het eerst wil investeren middels de investeringsstrategie voor de Noord-
Hollandse infrastructuur (iNHi). De gegevens zijn voor iedereen beschikbaar op 
de website van de provincie Noord-Holland. 
 
Besluit: 
1. Tot vaststelling van de Aanpak en Monitor investeringsstrategie Noord-
Hollandse infrastructuur; 
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2. De Aanpak en Monitor investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur 
ter bespreking aan te bieden aan Provinciale Staten. 
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Afdoening motie 75-2020 Pont Ilpendam 
Het pontje bij Ilpendam is een belangrijke fietsverbinding in Waterland. De 
provincie, de gemeenten Waterland en Landsmeer en de Vervoerregio 
Amsterdam betalen tot uiterlijk 2026 de exploitatie van de pont. In de 
tussentijd onderzoeken zij de mogelijkheden en wenselijkheid van een vaste 
verbinding voor fietsers en voetgangers. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief over de stand van zaken 
met betrekking tot het pontveer bij Ilpendam en te verzoeken motie 75-2020 
Pont Ilpendam-Landsmeer als afgehandeld te beschouwen. 
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Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland 2022-2024 
Samen met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland is een Regionale 
Agenda Mobiliteit (RAM) opgesteld. In deze agenda, ook wel ‘Werkagenda 
Mobiliteit’ genoemd, staan maatregelen om de mobiliteit in deze regio de 
komende tijd aan te pakken. Hiervoor wordt het restbudget van het 
programma ‘De Kop Werkt!’ ingezet. Met deze Werkagenda wordt uitvoering 
gegeven aan het perspectief mobiliteit, dat op 13 september 2021 is 
vastgesteld in Provinciale Staten. De Regionale Agenda Mobiliteit dient om 
focus aan te brengen in de gezamenlijke inzet op het gebied van mobiliteit en 
kan gebuikt worden als discussiestuk met achterbannen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de werkagenda mobiliteit Kop van Noord-Holland; 
2. Het restbudget van het programma ‘De Kop Werkt’ in te zetten ten behoeve 
van deze werkagenda conform de voorgestelde verdeling; 
3. Deze werkagenda ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten met 
bijgevoegde brief. 
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Benutting bodem voor energiedoeleinden, warmte- en CO2-kaart 
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een visie wordt opgesteld voor het 
benutten van de bodem voor warmtenetten, warmtekoude-opslag en 
ondergrondse energie-infrastructuur en dat er een restwarmte- en CO2-kaart 
wordt gemaakt. PS wordt per brief geïnformeerd over de voortgang hiervan. 
 
Besluit: 
PS per brief te informeren over de benutting van de bodem voor 
energiedoeleinden, warmte- en CO2-reductiebeleid. 
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Update digitale economie 
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Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de stand van 
zaken van het beleid voor digitale economie. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken van het beleid voor 
digitale economie door middel van bijgaande brief. 
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Voortgang Datacenterstrategie 2022-2024 
Met deze brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de voortgang van 
de Datacenterstrategie 2022-2024. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten te informeren over de voortgang van de 
Datacenterstrategie 2022-2024 door middel van bijgaande brief; 
2. Provinciale Staten te verzoeken om de moties M9-2022 en M10-2022 als 
afgehandeld te beschouwen. 
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Wijzigingsbesluit Programma Natuur 
In de uitvoeringsregeling subsidie programma natuur Noord Holland 2022 
wordt voor bijna 21 miljoen euro beschikt aan de terreinbeherende 
organisaties die natuurherstelmaatregelen in en rondom stikstofgevoelige 
Natura 2000-gebieden uitvoeren. Met dit wijzigingsbesluit zijn wij voornemens 
nog eens € 4,62 miljoen te beschikken. Gedurende de nieuwe openstelling van 
1 februari 2023 t/m 31 mei 2023 kunnen Natuurmonumenten voor een bedrag 
van € 4.020.000 en Staatsbosbeheer voor € 600.000 subsidie aanvragen om te 
besteden aan de uitvoering van natuurherstelmaatregelen. 
 
Besluit: 
1. De ‘uitvoeringsregeling subsidie programma natuur Noord-Holland 2022’ te 
wijzigen inhoudende: 
- openstelling voor de periode van 1 februari 2023 t/m 31 mei 2023; 
- ophogen totale subsidieplafond met € 4.620.000 waarvan 
- ophogen subsidieplafond Natuurmonumenten met € 4.020.000 en 
- ophogen subsidieplafond Staatsbosbeheer met € 600.000; 
2. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren. 
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Verpachting polder de Rondehoep 
In de polder de Rondehoep (ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel) heeft de 
provincie Noord-Holland landbouwgrond aangekocht ten behoeve van het 
gebiedsproces in deze polder. Dit gebiedsproces is gericht op een duurzaam 
toekomstperspectief voor de agrarische ondernemers en een integrale aanpak 
van opgaven op het vlak van bodemdaling, broeikasgassen, stikstof, water, 
biodiversiteit en energie. Gekoppeld aan het gebiedsproces wordt de 
aangekochte grond tijdelijk in pacht uitgegeven, waarbij voorkeur wordt 
gegeven aan agrariërs in de polder. 
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Besluit: 
1. Voor de verpachting van de provinciale landbouwgrond in de polder de 
Rondehoep maatwerk te hanteren door spelregels vast te stellen, toegespitst 
op het lopende gebiedsproces aldaar; 
2. PS te informeren via bijgaande brief. 
 

 
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 13, 14   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 3, 4, 5, 6, 7  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 12   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 8, 9, 10, 11   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1, 2   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 15, 16  
 
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=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/

