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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 21 februari 2023 

 
1 
 

Openstelling HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie 2023 
Begin 2020 is het HIRB+ programma 2020-2023 vastgesteld. Onderdeel van 
dit programma is een subsidieregeling gericht op kwaliteitsverbetering en 
verduurzaming van de verblijfsrecreatie. Er is besloten om de 
Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie in 2023 opnieuw open te 
stellen. 
 
Besluit: 
1. Als onderdeel van de uitwerking van het HIRB+ 2020-2023 programma de 
Uitvoeringsregeling Revitalisering Verblijfsrecreatie 2023 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling Revitalisering 
Verblijfsrecreatie 2023 vast te stellen op € 100.000; 
3. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten te informeren via bijgevoegde brief. 
 

2 
 

Afdoening Motie M135-2022 Evenredige reductie Schiphol 
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 135-2022 
aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht met 
het Rijk in overleg te treden over de manier waarop het reductiedoel van de 
stikstofuitstoot van Schiphol gerealiseerd gaat worden. Conform de motie 
spreken wij in de bestaande overlegstructuren vanuit zowel de portefeuille 
stikstof als de portefeuille luchtvaart het Rijk actief aan op de evenredige 
bijdrage van Schiphol aan de stikstofuitstoot. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de uitwerking van 
motie 135-2022 over evenredige reductie Schiphol; 
2. Provinciale Staten te verzoeken de motie 135-2022 als afgedaan te 
beschouwen. 
 

3 
 

Reisvoornemen CdK met Metropool Amsterdam Club (MAC) naar Londen 
De Commissaris van de Koning zal van 19 tot 21 maart 2023 een buitenlands 
werkbezoek afleggen aan Londen als lid van de Metropool Amsterdam Club 
(MAC). 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het voornemen van Commissaris van de Koning tot het 
afleggen van een buitenlands werkbezoek aan Londen met de 
netwerkorganisatie van Amsterdam en Partners, de Metropool Amsterdam 
Club; 
2. In te stemmen met dit bezoek; 
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3. PS hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen; 
4. Na afloop een verslag van het werkbezoek ter informatie aan PS te zenden. 
 

4 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 5 van de heer Deen (PVV) over risico's 
provinciale infrastructuur door slecht beveiligde onderzeese internetkabels 
De heer Deen (PVV) heeft vragen gesteld over risico’s voor de provinciale 
infrastructuur door slecht beveiligde onderzeese internetkabels. 
 
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. 
 

5 
 

End Term Review Coalitieakkoord 2019-2023 
In de strategische agenda die begin 2020 door PS is opgesteld staat welke 
activiteiten GS uit gaan voeren om de doelstellingen uit het coalitieakkoord te 
realiseren. Nu deze collegeperiode op haar einde loopt, is het zaak om de 
eindbalans van het coalitieakkoord op te maken. In deze endterm review is de 
stand van zaken 2023 vastgelegd. 
 
Besluit: 
1. De end term review van het uitvoeringsprogramma bij het coalitieakkoord 
‘Duurzaam Doorpakken!’ vast te stellen; 
2. De end term review ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten 
door middel van bijgaande brief. 
 

6 
 

Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (01) januari 2023 
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde 
begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende 
beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief 
binnen de programmabegroting verwerkt. 
 
Besluit: 
1. De begrotingsneutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2023 vast te 
stellen; 
2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren. 
 

7 
 

Uitvoeringsregelingen EHDF versterken culturele sector 
Met het opnieuw openstellen van de uitvoeringsregelingen subsidie impuls 
innovatie en subsidie impuls samenwerking, wil de provincie cultuur- en 
erfgoedorganisaties stimuleren en financieel in staat stellen om nieuwe 
activiteiten te ontplooien. De regelingen zijn een uitwerking van het 
Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds ten behoeve van de versterking 
van de culturele sector. 
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Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie cultuur- en 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2023 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie 
cultuur- en erfgoedorganisaties Noord-Holland 2023 vast te stellen op € 
1.000.000,-; 
3. De Uitvoeringsregeling subsidie impuls innovatie cultuur- en 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2023 in het Provinciaal Blad bekend te 
maken; 
4. De Uitvoeringsregeling impuls samenwerking cultuur- of 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2023 vast te stellen; 
5. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling impuls samenwerking 
cultuur- of erfgoedorganisaties Noord-Holland 2023 vast te stellen op € 
500.000,-; 
6. De Uitvoeringsregeling subsidie impuls samenwerking cultuur- of 
erfgoedorganisaties Noord-Holland 2023 in het Provinciaal Blad bekend te 
maken. 
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Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire 
economie Noord-Holland 2020 en vaststelling subsidieplafond 2023 
De subsidie ‘kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 
2020’ is bedoeld voor activiteiten die laten zien wat het nut, de noodzaak en 
de kansen zijn van een circulaire economie. De regeling is aangepast om deze 
beter uitvoerbaar te maken. Tevens is besloten om in 2023 wederom €25.000 
beschikbaar te stellen voor initiatieven die passen binnen de regeling. 
 
Besluit: 
1. Het Besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige 
activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige 
activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 voor het jaar 2023 vast te 
stellen op €25.000,- ; 
3. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief. 
 

9 
 

Vergadering van het Stichtingsbestuur Zeehaven IJmuiden d.d. 23 februari 
2023 
Zeehaven IJmuiden N.V. is de eigenaar en exploitant van de havens en de 
visafslag van IJmuiden. De gedeputeerde Kocken is lid van het 
Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van vergadering van het Stichtingsbestuur 
van Zeehaven IJmuiden N.V. op 23 februari 2023; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
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vergadering van het Stichtingsbestuur van Zeehaven IJmuiden N.V. op 
donderdag 23 februari 2023. 
 

10 
 

Realisatieovereenkomst Flexwonen MRA 
In de Woondeals Woningbouw 2022-2030, die tussen het Rijk, provincies en 
regio’s worden gesloten, worden per regio afspraken gemaakt over de 
woningbouwopgave. Hierin worden ook (proces)afspraken gemaakt over flex- 
en transformatiewoningen. In deze Realisatieovereenkomst Flexwonen MRA is 
een uitwerking van deze (proces)afspraken opgenomen. Deze afspraken gaan 
over het versneld realiseren van flexwoningen om woningzoekenden tijdelijk 
een flexibele woonvorm te bieden. Deze overeenkomst wordt aangegaan door 
het Rijk, deelnemende MRA-gemeenten en de provincies Noord-Holland en 
Flevoland. 
 
Besluit: 
1. De Realisatieovereenkomst Flexwonen aan te gaan met de Staat der 
Nederlanden, college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland en 
colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten in 
de MRA: Zaanstad, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Amsterdam en Velsen, 
Almere en Lelystad; 
2. De portefeuillehouder Wonen te machtigen kleine wijzigingen in de onder 1 
genoemde overeenkomst aan te brengen; 
3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
 

11 
 

Woo-besluit huisvesting statushouders 
De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie van de overheid. 
Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Woo kent een aantal 
gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. 
Meer over de Woo is te vinden op www.noord-holland.nl/woo. 
 
Besluit: 
1. De in het kader van de Woo gevraagde informatie over de huisvesting van 
statushouders openbaar te maken; 
2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/woo; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde PS-brief. 
 

12 
 

Wijziging werkingsgebieden & bijlagen OV NH2020 & OV NH2022 ronde 2023-
I (ontwerp) 
Gedeputeerde Staten (GS) stellen de wijziging van werkingsgebieden en 
bijlagen van de Omgevingsverordening Noord–Holland in ontwerp vast. Deze 
ronde omvat onder meer wijzigingen in de begrenzing van het Natuurnetwerk 
Nederland en het Landelijk Gebied. De voorgenomen wijzigingen worden ter 
inzage gelegd waarna GS een definitief besluit nemen. 



 

Pagina 5 
 

 
Besluit: 
1. De wijziging van de begrenzing van de werkingsgebieden zoals opgenomen 
in bijgevoegde bijlage “Ontwerp wijziging werkingsgebieden 
Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 2023-I” in ontwerp vast te 
stellen; 
2. De wijziging van de bijlagen zoals opgenomen in bijgevoegde bijlage 
“Ontwerp wijziging bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 
2023-I” in ontwerp vast te stellen; 
3. Het “Ontwerp wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 & 
NH2022 ronde 2023-I” (tabel met de bijbehorende viewers) en het “Ontwerp 
wijziging bijlagen Omgevingsverordening NH2020 & NH2022 ronde 2023-I” 
ter inzage te leggen; 
4. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
 

13 
 

Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 
Het uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 is een uitwerking van de 
Agenda voor het Waddengebied 2050. Deze Agenda is in 2020 door Rijk en 
regio vastgesteld. 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026; 
2. Nu geen besluit te nemen over een provinciale bijdrage in de kosten van dit 
Uitvoeringsprogramma; 
3. De gedeputeerde Wadden van de provincie Fryslân te machtigen het 
standpunt bij de besluiten 1 en 2 in te brengen in het Bestuurlijk Overleg 
Waddengebied op 23 februari 2023; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief en deze te 
versturen na het Bestuurlijk Overleg Waddengebied van 23 februari 2023. 
 

14 
 

Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland 2022-2027 
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondertekening van de 
Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland waarin afspraken 
worden gemaakt tussen de regionale partijen onderling (3 provincies en 6 
waterschappen, de gemeente Rotterdam, Dunea en Oasen). Het betreft 
afspraken om de gezamenlijke ambitie van partijen in de zoetwaterregio West-
Nederland te bekrachtigen, om in 2050 weerbaar te zijn tegen situaties van 
droogte zoals in de zomer van 2018. En om afspraken over rollen, 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van de strategie en 
maatregelen zoals opgenomen in deze bestuursovereenkomst vast te leggen. 
 
Besluit: 
1. De Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West-Nederland met 3 provincies 
en 6 waterschappen, Rotterdam, Dunea en Oasen aan te gaan; 
2. De portefeuillehouder Water te machtigen deze overeenkomst te 
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ondertekenen; 
3. PS te informeren middels bijgevoegde brief. 
 

15 
 

Onderzoek provinciale ondersteuning energietransitie aan gemeenten 
Adviesbureau VINU heeft onderzoek gedaan naar de ondersteuning aan 
gemeenten door de provincie Noord Holland op het gebied van 
energietransitie. Hieruit blijkt dat er de afgelopen jaren vanuit de provincie veel 
is gedaan om de gemeentes te helpen en dat dit wordt gewaardeerd. Wel zijn 
verbeteringen mogelijk in de vindbaarheid van bijvoorbeeld 
subsidieregelingen. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport 'Onderzoek provinciale ondersteuning 
energietransitie'; 
2. Bijgaande brief met toelichting op het rapport aan te bieden aan PS. 
 

16 
 

Voortgangsrapportages RES en afdoening moties 
Op 21 februari 2023 hebben Gedeputeerde Staten de eerste 
voortgangsrapportages van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland 
Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. De voortgangsrapportages zijn met 
begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale Staten. In de brief 
wordt ook een update gegeven over de RES-gerelateerde moties en wordt 
voorgesteld om moties 124-2021, 112-2021 en 127-2020 als afgedaan te 
beschouwen. 
 
Besluit: 
1. De eerste voortgangsrapportage RES NHN en NHZ vast te stellen, waarin o.a. 
wordt aangegeven om de herijking van de RES in 2024 te laten plaatsvinden; 
2. PS hierover te informeren d.m.v. bijgevoegde brief en bijlagen; 
3. PS voor te stellen om moties 112-2021, 124-2021 en 127-2020 af te doen. 
 

17 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 7 van de heer Van den Berg (JA21) over het 
overvolle elektriciteitsnetwerk in de gemeente Hoorn 
GS beantwoorden Statenvragen 7 van de heer D.J. van den Berg (JA21) over het 
overvolle elektriciteitsnetwerk in de gemeente Hoorn. 
 
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. 
 

18 
 

Annotatie vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord op 22 februari 2023 
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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 
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 22 februari 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 22 februari 2023; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

19 
 

Reactie op non-binding offer Staatsbosbeheer op de door de Provincie 
gehouden aandelen in kapitaal Recreatie Noord-Holland N.V. 
Naar aanleiding van de uitgebrachte bieding van Staatsbosbeheer op de door 
de Provincie gehouden aandelen in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland 
N.V. wordt het verkoopproces vervolgd. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het non-binding offer (NBO) van Staatsbosbeheer op 
de door de provincie gehouden aandelen in het kapitaal van Recreatie Noord-
Holland N.V. (RNH); 
2. Kennis te nemen van de informele zienswijze OR RNH op het (NBO) van 
Staatsbosbeheer; 
3. Op basis van de NBO van Staatsbosbeheer en de informele zienswijze OR 
RNH het verkoopproces voort te zetten; 
4. De reactie van de Provincie op de informele zienswijze van de 
Ondernemingsraad RNH op de NBO middels bijgevoegde brief te laten weten; 
5. De reactie van de Provincie op de NBO op de door de Provincie gehouden 
aandelen in het kapitaal van RNH, middels bijgevoegde brief aan 
Staatsbosbeheer te laten weten. 
 

 

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 1, 7   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 10, 11, 12, 13, 14  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 15, 16, 17, 18, 19   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 5, 6, 8, 9   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 2  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 3, 4 
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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/

