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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 21 maart 2023 
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Treasurybeleid 2023 
Voor het op peil hebben en houden van de liquiditeit van de provincie hebben 
Provinciale Staten, naast de wettelijke vereisten, nadere richtlijnen gesteld in 
de Financiële verordening 2021 en het Financieringsstatuut 2020. Om snel, 
beheerst en efficiënt te kunnen handelen binnen deze kaders verlenen 
Gedeputeerde Staten voor het aantrekken van kortlopende financiering 
mandaat aan de ambtelijke organisatie. 
 
Besluit: 
Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat hun bevoegdheid 
betreft, besluiten: 
1. Bijgevoegde kredietovereenkomst aan te gaan met de Bank Nederlandse 
Gemeenten om een kredietfaciliteit van maximaal van € 10 miljoen te 
realiseren; 
2. Het bijgevoegde besluit tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen. 
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Start procedure projectbesluit Heracless-Groen Staal Tata Steel 
De provincie start de projectprocedure voor de realisatie van het project 
Heracless-Groen Staal, een belangrijke eerste stap in het “Groen Staal” 
verduurzamingsprogramma van Tata Steel IJmuiden. 
 
Besluit: 
1. De Kennisgeving Voornemen en Voorstel Participatie voor het project 
Heracless-Groen Staal van Tata Steel vast te stellen; 
2. De Notitie Voornemen voor het project Heracless-Groen Staal vast te stellen; 
3. Kennis te nemen van het Participatieplan Heracless-Groen Staal van Tata 
Steel en er kennis van te nemen dat dit participatieplan is opgesteld in lijn met 
de “Uitgangspunten voor participatie” van de provincie Noord-Holland; 
4. De Werkwijze participatie projectbesluit Heracless-Groen Staal vast te 
stellen; 
5. Het coördinatiebesluit behorende bij het voorgenomen projectbesluit voor 
het project Heracless-Groen Staal van Tata Steel vast te stellen; 
6. De Statenvoordracht Toepassen Provinciale coördinatieregeling bij project 
Heracless-Groen Staal vast te stellen; 
7. De Anterieure exploitatie- en nadeelcompensatieverhaal- & 
taakverdelingsovereenkomst met Tata Steel Nederland B.V. aan te gaan; 
8. Bijgevoegde brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeente Beverwijk te versturen; 
9. Bijgevoegde brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de 
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gemeente Velsen te versturen; 
10. Bijgevoegde brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders van de 
gemeente Heemskerk te versturen; 
11. Bijgevoegde brief aan Provinciale Staten te versturen. 
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Annotatie vergadering algemeen bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord op 22 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 
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college 
neemt kennis van de agendapunten van de vergadering van het algemeen 
bestuur op 22 maart 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 22 maart 2023; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Annotatie vergadering dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord op 22 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 
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 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. 22 maart 2023; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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IPO Bestuur 23 maart 2023 
GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur van het Inter Provinciaal Overleg 
op 23 maart 2023. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 23 maart 2023 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Bestuurscommissie Energietransitie NZKG 22 maart 2023 
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De bestuurscommissie Energietransitie NZKG vergadert op 22 maart 2023. 
Deze vergadering wordt voorgezeten door gedeputeerde Klimaat en Energie. 
Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding op deze vergadering. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de vergaderstukken en annotatie van het 
Bestuurscommissie Energietransitie NZKG; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Convenant en Aansturingsprotocol uitvoering Nationaal Strategische Plan voor 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (NSP GLB), beleidsregel verlagen 
subsidie NSP GLB 
Het Nationaal Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(NSP GLB) wordt gezamenlijk uitgevoerd door Rijk en provincies. Om dat te 
kunnen doen, is er een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het ‘Convenant uitvoering NSP GLB 2023-2027’ en het 
‘Aansturingsprotocol uitvoering NSP GLB 2023-2027’. GS hebben besloten 
deze documenten met het ministerie van LNV vast te stellen. Daarnaast hebben 
GS besloten om de beleidsregel verlagen subsidie NSP GLB vast te stellen. 
 
Besluit: 
1. Het ‘Convenant uitvoering NSP GLB 2023-2027’ met het ministerie van LNV 
aan te gaan; 
2. Het ‘Aansturingsprotocol uitvoering NSP GLB 2023-2027’ met het ministerie 
van LNV aan te gaan; 
3. Portefeuillehouder landbouw te machtigen het onder besluit 1 genoemde 
convenant en het onder 2 genoemde aansturingsprotocol te tekenen namens 
GS; 
4. Portefeuillehouder landbouw te machtigen om wijzigingen van 
ondergeschikte aard in het convenant en het aansturingsprotocol aan te 
brengen; 
5. De Beleidsregel verlagen subsidie NSP Noord-Holland vast te stellen; 
5. Besluit 5 te publiceren in het provinciaal blad; 
6. PS te informeren over besluiten 1 -5 middels bijgevoegde brief. 
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Openstelling HIRB 2023 
De HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent 
ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 voor de fysieke 
herstructurering van bedrijventerreinen wordt dit jaar opengesteld van 3 april 
tot en met 15 mei, met een subsidieplafond van € 1.500.000,-. 
 
Besluit: 
1. Het subsidieplafond voor de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie 
herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 
2020 in een openstellingsbesluit vast te stellen op € 1.500.000; 
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2. Het openstellingsbesluit met het subsidieplafond van € 1.500.000 te 
publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. De ABCD-lijst HIRB voor 2023 vast te stellen. 
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Wijziging besluit mandaat, volmacht en machtiging werkgeverscommissie 
recreatieschappen Noord-Holland 
Door middel van deze wijziging kan de werkgeverscommissie een aantal taken 
en bevoegdheden laten uitoefenen door een ambtelijke werkgeverscommissie 
bestaande uit een vertegenwoordiging van directeuren van de in de 
recreatieschappen deelnemende overheden. 
 
Besluit: 
Bijgaand besluit tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
werkgeverscommissie recreatieschappen Noord-Holland vast te stellen 
 

 
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. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 2  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 7, 8, 9   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 3, 4, 5, 6   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 1   
 
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/

