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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 24 januari 2023 

 
1 
 

Subsidies rijksmonumenten Noord-Holland 2022 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de restauratiesubsidies 
voor rijksmonumenten in 2022. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de restauratiesubsidies voor rijksmonumenten Noord-
Holland 2022; 
2. Provinciale Staten hier door middel van bijgaande brief over te informeren. 
 

2 
 

Vaststellen NH waarderingskaart voor stolpboerderijen 
Gedeputeerde Staten stellen de Noord-Hollandse waarderingskaart voor 
stolpboerderijen vast, merken het hierin opgenomen onbeschermde 
historische stolpenbestand aan als karakteristiek en daarmee in beginsel als 
behoudenswaardig. 
 
Besluit: 
1. De Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen als 
inspiratiedocument vast te stellen; 
2. Het in de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen 
opgenomen onbeschermde historisch stolpenbestand aan te merken als 
karakteristiek en daarmee in beginsel als behoudenswaardig; 
3. Richtlijnen voor behoud, ontwikkeling en verduurzaming van 
het onbeschermde historische stolpenbestand in samenspraak met gemeenten 
te ontwikkelen en aan de Noord-Hollandse waarderingskaart voor 
stolpboerderijen toe te voegen; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 
 

3 
 

Verhogen krediet strategische grondaankopen 
Een van de instrumenten voor het realiseren van de provinciale doelen is de 
inzet van grondbeleid. Daartoe hebben PS een krediet toegekend voor 
strategische grondaankopen. Voorgesteld wordt om het kredietplafond te 
verhogen naar een maximum van €60 miljoen. 
 
Besluit: 
Bijgaande voordracht aan PS vast te stellen met het voorstel om het 
kredietplafond voor strategische grondaankopen te verhogen naar € 60 
miljoen. 
 

4 
 

Wijziging gemeenschappelijke regeling Waddenfonds 
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie 
Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is 
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verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de 
hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds. 
Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Met het 
treffen van de nu voorliggende gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Waddenfonds voldoet deze weer aan de geldende wetgeving. 
 
Besluit: 
1. De wijziging gemeenschappelijke regeling Waddenfonds vast te stellen 
onder voorbehoud van instemming en mandaat door Provinciale Staten; 
2. Provinciale Staten, ingevolge artikel 40 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, op basis van bijgaande Statenvoordracht te verzoeken met de 
voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds in 
te stemmen en GS mandaat te verlenen om de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling Waddenfonds mede namens PS vast te stellen; 
3. Na goedkeuring door PS het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 
Waddenfonds mede namens PS vast te stellen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 98 van Statenlid Zoon (Partij voor de Dieren) 
over grote vissterfte bij het onderhoud van sloten door HHNK 
Statenlid Zoon (PvdD) heeft vragen gesteld over grote vissterfte bij het 
onderhoud van sloten door HHNK. 
 
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. 
 

6 
 

Ontheffing sportvoorzieningen natuurijsbaan Wormerland 
Op 27 september 2022 spraken GS het voornemen uit om in te stemmen met 
het verzoek van de gemeente Wormerland om een ontheffing van OVNH2020 
te verlenen ter behoefte van de realisatie van een sportpark op de locatie van 
de huidige natuurijsbaan in Wormer. Op 27 oktober 2022 heeft de commissie 
RWK positief geadviseerd over het verlenen van een ontheffing. 
 
Besluit: 
1. Aan het college van Burgemeester en wethouders van Wormerland een 
ontheffing van artikel 6.4 en 6.46, vierde lid van de Omgevingsverordening 
NH2020 te verlenen ten behoeve van sportvoorzieningen in de huidige 
natuurijsbaan; 
2. De gemeente te informeren middels bijgevoegde brief; 
3. PS te informeren middels bijgevoegde brief. 
 

7 
 

Ontheffingsverzoek van de gemeente Texel voor tijdelijke flexwoningen 
Conform eerdere afspraken leggen GS een ontheffingsverzoek van de 
gemeente Texel voor de realisatie van tijdelijke flexwoningen in Bijzonder 
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Provinciaal Landschap (BPL) voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en 
Klimaat voor een advies. 
 
Besluit: 
1. Een positieve grondhouding in te nemen met betrekking tot het verzoek van 
gemeente Texel omtrent het verlenen van een ontheffing Bijzonder Provinciaal 
Landschap (BPL) ten behoeve van flexwoningen; 
2. Over deze aanvraag een advies te vragen aan PS en daartoe bijgaande brief 
ter bespreking aan te bieden voor de B-agenda van de commissie Ruimte, 
Wonen en Klimaat. 
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N247 Bereikbaarheid Waterland 
Fietsers, reizigers in het openbaar vervoer en automobilisten hebben behoefte 
aan een bereikbaar Waterland. Er vindt daarom groot onderhoud plaats aan de 
provinciale weg N247 tussen Monnickendam en Volendam en er worden 
verbetermaatregelen uitgevoerd op gebied van veiligheid, doorstroming en 
fietsmobiliteit. De aanpak van dit deel is in oktober 2021 uitgesteld en kan met 
het besluit om de aanbesteding te starten nu weer worden opgepakt. 
Tegelijkertijd onderzoeken we samen met de initiatiefnemers van 
Bereikbaarheid Waterland de mogelijkheden voor oplossingen op het kruispunt 
Het Schouw. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken en de financiële doorkijk van de 
N247 projectdeel Noord; 
2. De resterende provinciale budgetten/kredieten van het project N247 in te 
willen zetten voor projectdeel N247 Noord; 
3. Aan Provinciale Staten de kredietwijziging voor projectdeel N247 Noord ter 
besluitvorming voor te leggen na helderheid over de definitieve bijdrage van de 
Vervoerregio Amsterdam; 
4. Te starten met een nieuwe aanbesteding voor de maatregelen van het 
projectdeel N247 Noord in het eerste kwartaal 2023; 
5. Het plan van aanpak voor de studie naar de oplossingsrichtingen van 
knooppunt Het Schouw vast te stellen; 
6. PS te verzoeken bijgevoegde brief op de B-agenda te plaatsen van de 
commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid van 23 februari 2023. 
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Resultaten vervolgstudie mogelijke (onder)doorgang N247, Broek in Waterland 
Een vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in 
Waterland laat zien dat een onderdoorgang maakbaar en inpasbaar is, maar 
dat leefbaarheid en kosten een aandachtspunt zijn. De vervolgstudie is een van 
de punten uit het huidige coalitieakkoord. In deze studie zijn één 
bovengrondse en twee ondergrondse varianten en een door direct 
aanwonenden aangedragen subvariant vergeleken met de huidige situatie in 
een “Maatschappelijke Kosten Baten Analyse”. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de vervolgstudie naar een mogelijke 
(onder)doorgang N247 in Broek in Waterland; 
2. Kennis te nemen van de procesevaluatie van dit unieke co-creatieproces en 
de aanbevelingen hieruit te betrekken bij het provinciaal participatiebeleid; 
3. Kennis te nemen van de memo van de Dorpsraad Broek in Waterland en deze 
te betrekken bij de besluitvorming; 
4. Haar complimenten uit te spreken voor de professionaliteit en inzet 
waarmee de Dorpsraad, als mede-opdrachtgever, heeft deelgenomen aan deze 
vervolgstudie en dit door de gedeputeerde aan hen te laten overbrengen; 
5. Kennis te nemen van het advies van de Stuurgroep waarin wordt benadrukt 
dat de N247 een steeds belangrijkere schakel wordt in het regionale 
wegennetwerk; 
6. Kennis te nemen van de steeds grotere verkeersdruk op de N235 en N247 
door de omvangrijke woningbouwopgave in de regio, waardoor woningbouw 
en Mobiliteit hand in hand dienen te gaan om de regio bereikbaar te houden en 
verkeersveiligheid te waarborgen; 
7. Bijgevoegde brief met als bijlage de resultaten van de vervolgstudie naar 
Provinciale Staten te sturen. 
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Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur 2023 en Jaarverantwoording 
verkeersveiligheid 2022 
De provincie stelt vanuit de subsidieregeling Kleine Infrastructuur in 2023 14 
miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. 
De provincie wil daarmee de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de fiets 
in Noord-Holland een impuls geven. Ook delen Gedeputeerde Staten de 
Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2022 met Provinciale Staten. Daarin is 
beschreven wat de provincie in 2022 op het gebied van verkeersveiligheid 
heeft ondernomen, en wordt een vooruitblik geboden op 2023. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2023, 
inclusief het subsidieplafond van € 14 miljoen vast te stellen; 
2. Het publicatiebesluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. De Jaarverantwoording verkeersveiligheid 2022 vast te stellen; 
4. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief. 
 

11 
 

Voortgang Actieagenda Actieve Mobiliteit en afdoening Motie M68-2022 
In mei 2022 heeft PS de Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 vastgesteld. 
In deze brief informeert het college PS over de eerste voortgang van de 
actieagenda. Daarnaast informeert het college PS over de voortgang van de 
motie M68-2022 (Betrek mensen met een mobiliteitsbeperking). 
 
Besluit: 
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1. PS met bijgaande brief te informeren over de voortgang van de Actieagenda 
Actieve Mobiliteit en de uitvoering van de motie M68-2022; 
2. PS te verzoeken de motie M68-2022 als afgedaan te beschouwen. 
 

12 
 

Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten 2023 
Buurtbusprojecten zijn onderdeel van het openbaar vervoer in Noord-Holland. 
Ze bedienen met name de kleinere kernen in de provincie. Ze zorgen er zo voor 
dat meer mensen toegang hebben tot het openbaar vervoer, en daardoor meer 
mee kunnen doen aan de maatschappij. De provincie is blij met de vele 
buurtbusprojecten, en wil deze projecten ook in 2023 weer graag blijven 
ondersteunen met subsidie. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2023 
vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de onder 1. genoemde regeling vast te stellen op € 
197.500,-; 
3. De Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2023 en 
het subsidieplafond van € 197.500,- bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
4. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
 

13 
 

Vervangen buurtbussen Noord-Holland Noord 
Achttien buurtbussen dienen vervangen te worden. Connexxion heeft een 
offerte uitgebracht om deze vervanging te verzorgen. Het voorstel is om 
dieselbussen aan te schaffen, omdat zero emissie bussen die ook aan de 
toegankelijkheidseisen voldoen nog niet beschikbaar zijn. 
 
Besluit: 
1. Op basis van de OV-concessie Noord-Holland Noord een bijdrage van € 
1.870.200,- te verstrekken aan Connexxion voor de aanschaf van 18 
buurtbussen; 
2. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
 

14 
 

Stand van Zaken 2022 uitvoering Focus Smart Mobility 2022–2025 
Op 17 mei 2021 is de Focus Smart Mobility 2022-2025 door Provinciale Staten 
vastgesteld. De Stand van Zaken 2022 Uitvoering Focus Smart Mobility 2022-
2025 geeft inzicht in de opzet en inrichting van de Focus en licht de eerste 
project- en processtappen toe. Daarnaast wordt de Motie “Inclusievere 
communicatie deelmobiliteit” (M173-2021) afgedaan en worden de 
toezeggingen aan PS behandeld. 
 
Besluit: 
1. De Stand van Zaken 2022 Uitvoering Focus Smart Mobility 2022-2025 vast 
te stellen; 



 

Pagina 6 
 

2. Provinciale Staten hierover met bijgaande brief te informeren; 
3. PS voor te stellen de motie (M173-2021) als afgedaan te beschouwen. 
 

15 
 

Termijnagenda MRA 
Op 22 november 2022 ontving de provincie Noord-Holland de Termijnagenda 
voor het jaar 2023. Het MRA-bestuur verzocht om wensen en opvattingen te 
formuleren en die mee te geven aan de bestuurder die namens de provincie 
zitting heeft in de Algemene Vergadering van de MRA. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande Statenvoordracht vast te stellen, waarmee PS worden gevraagd om 
hun wensen en opvattingen aan te geven t.a.v. de Termijnagenda MRA voor 
2023; 
2. De voordracht en de bijlagen d.m.v. bijgaande brief aan PS te sturen; 
3. De portefeuillehouder MRA te machtigen om, na behandeling in PS, de MRA 
te berichten over de provinciale wensen en opvattingen. 
 

16 
 

Derde Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in de regio IJmond (Ipsos) 
Het Inwonersonderzoek dat naar de leefomgeving in regio IJmond is 
uitgevoerd, is onderdeel van het Programma Tata Steel 2020 – 2050: 
Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond. Het derde onderzoek is 
uitgevoerd in het najaar van 2022. Met het onderzoek wordt gemonitord hoe 
inwoners de leefomgeving in de IJmond ervaren. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het derde Inwonersonderzoek naar de leefomgeving in 
regio IJmond”, uitgevoerd door het bureau Ipsos; 
2. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief. 
 

17 
 

PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland, Wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel 
Middenmeer – Anna Paulowna 
TenneT heeft verzocht om het wijzigingsplan 4 tracé 150kV kabel Middenmeer 
– Anna Paulowna vast te stellen, omdat op een aantal locaties de ligging van de 
ondergrondse kabels dient te worden aangepast vanwege te scherpe bochten 
in het oorspronkelijk vastgelegde tracé. Gezien het belang van de 
netaanpassing, en omdat de wijzigingen voldoen aan de voorwaarden gesteld 
in het PIP netuitbreiding Kop van Noord-Holland dat op 20 juli 2017 is 
vastgesteld, wordt meegewerkt aan dit verzoek. Het vastgestelde 
wijzigingsplan wordt ter visie gelegd. 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 4 tracé 150 kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna PIP 
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen en gedurende 6 weken 
ter inzage te leggen; 
2. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen tot redactionele 
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wijzigingen in de stukken die ter inzage worden gelegd; 
3. PS door middel van een brief te informeren over dit wijzigingsplan 4 tracé 
150kV kabel Middenmeer – Anna Paulowna. 
 

18 
 

Versnellen RES en motie M230-2022 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten per brief over de voortgang 
in de uitvoering van de motie “RES versnelling” (M230-2022). 
 
Besluit: 
PS met bijgaande brief te informeren over de voortgang in de uitvoering van de 
motie “RES versnelling” (M230-2022). 
 

19 
 

Alliander, Afsprakenkader januari 2023 
Alliander heeft het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de Staat om het 
vermogen van Alliander te versterken. Deze gesprekken hebben geleid tot een 
Afsprakenkader, waarin de voorwaarden van een toekomstige 
aandelenparticipatie door de Staat in Alliander zijn opgenomen. Het te zijner 
tijd door de Staat in te brengen vermogen zal door Alliander worden 
aangewend voor de fors oplopende investeringen in de energietransitie. Gezien 
de belangen zijn GS voornemens in te stemmen met dit Afsprakenkader. Dit 
voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld wensen 
en bedenkingen ter kennis van GS te brengen. 
 
Besluit: 
1. Voornemens te zijn op de aandeelhoudersvergadering van Alliander N.V. in 
te stemmen met het voorstel de Raad van Bestuur van Alliander te machtigen 
tot het aangaan van het Afsprakenkader kapitaalbehoefte regionale 
netwerkbedrijven met de Staat der Nederlanden; 
2. Inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te zenden 
opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld wensen en bedenkingen op 
het voorgenomen besluit ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen. 
 

20 
 

Annotatie agenda Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 27 januari 2023 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) voert namens de 
provincie Noord-Holland diverse taken uit op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven. De 
gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, is lid van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen 
bestuur van de OD NZKG. Het college bespreekt de agendapunten ter 
voorbereiding van de vergadering van het dagelijks bestuur van de OD NZKG 
op 27 januari2023. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 27 januari 2023. 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
 

21 
 

Zienswijze Provinciale Staten op de Kadernota 2024 OD NHN 
Op 15 december 2022 is de Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN) door het Dagelijks Bestuur verzonden aan de raden 
en staten van de deelnemers van de Omgevingsdienst. Provinciale Staten 
hebben tot 15 maart 2023 om hun zienswijze kenbaar te maken aan de OD 
NHN. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de kadernota 2024 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN); 
2. Inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de kadernota 2024 van de 
OD NHN naar voren te brengen. 
 

22 
 

Verzoek Pallas voor goedkeuring fusie met NRG en verlenging en aanpassing 
overeenkomst van geldlening en pandrecht 
Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in 
Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening 
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. De stichting 
heeft de provincie verzocht om goedkeuring te verlenen voor de voorgenomen 
fusie met de Stichting NRG en akkoord te gaan met verlenging en aanpassing 
van de overeenkomst van geldlening en pandrecht. GS zijn voornemens om 
goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen fusie en akkoord te gaan met 
verlenging en aanpassing van de overeenkomst tot geldlening en pandrecht. 
Dit voornemen wordt aan PS voorgelegd opdat PS in staat worden gesteld hun 
hun opmerkingen ter kennis van GS te brengen. 
 
Besluit: 
1. Voornemens te zijn om goedkeuring te verlenen om: 
a. Op grond van artikel 7.4. en artikel 24.1 van de statuten van PALLAS het 
voorgenomen besluit tot fusie van de Stichting voorbereiding PALLAS-reactor 
met de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group goed te keuren en 
tevens het daarmee samenhangende voorgenomen besluit tot 
statutenwijziging goed te keuren; 
b. Bij voorbaat afstand te doen van haar recht, op grond van artikel 5d van de 
overeenkomst van geldlening en pandrecht, om de lening op te eisen vanwege 
de effectuering van de voorgenomen fusie van de Stichting voorbereiding 
PALLAS-reactor met de Stichting Nuclear Research and Consultancy Group; 
c. In te stemmen met een verlenging van de looptijd van de lening met 
maximaal 12 jaar tot 1 april 2035, zijnde enkele jaren na de op dit moment 
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beoogde commercial operating date van de PALLAS-reactor. Indien voor 31 
december 2023 geen definitief en positief kabinetsbesluit over de financiering 
van het PALLAS-project is genomen zal de looptijd voortijdig eindigen op 31 
december 2024; 
d. In te stemmen met het aanpassen van overeenkomst van geldlening en 
pandrecht door aanpassing van de informatierechten, goedkeuringsrechten en 
zekerheden zoals nader uiteengezet in bijlage 2 van het verzoek van PALLAS; 
e. Te bevestigen dat een bevestiging van (een toezegging tot) financiering van 
de bouw van de PALLAS-reactor door VWS, volgend op een positief 
kabinetsbesluit, niet leidt tot een aflossingsverplichting op basis van huidig 
artikel 7 van de overeenkomst van geldlening en pandrecht; 
2. Provinciale Staten te consulteren met inliggende brief. 
 

23 
 

Verzoek om steunbetuiging voor Nuclear Future 2030 – Energy & Health 
Campus voor het Nationaal Groeifonds 
Pallas is de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in 
Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor € 40 miljoen in de vorm van een lening 
beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de nieuwe reactor. De stichting 
is voornemens om een aanvraag te doen bij het Nationaal Groeifonds en heeft 
aan de provincie gevraagd om een steunbetuiging voor deze aanvraag. 
 
Besluit: 
Inliggende steunbetuiging voor de aanvraag bij Nationaal Groeifonds voor 
‘Nuclear Future 2030 – Energy & Health Campus’ door de Stichting 
voorbereiding Pallas-reactor vast te stellen en te versturen aan de Stichting. 
 

24 
 

Verkenning Sterke gemeenten, sterke regio's 
In 2022 hebben Gedeputeerde Staten een verkenning gedaan naar sterke 
gemeenten en sterke regio’s. Aanleiding is de vraag of gemeenten en regio’s 
de taken van de huidige en toekomstige opgaven aankunnen en zo niet, dat dit 
mogelijk ook effect heeft op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Provinciale 
Staten worden daarover door middel van een brief geïnformeerd. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten door middel van inliggende brief te informeren over de 
verkenning ‘Sterke gemeenten, sterke regio’s’. 
 

25 
 

Evaluatie evenementensponsoring 2020-2022 
In 2019 heeft de provincie de uitgangspunten evenementensponsoring 2020-
2023 vastgesteld. Eind 2022 zijn de doelstellingen getoetst en de resultaten 
geëvalueerd. 
Afgelopen drie jaar hebben veel evenementen te maken gehad met de invloed 
van corona. Daardoor konden veel evenementen niet doorgaan. Toch hebben 
we in deze periode in heel Noord-Holland veel evenementen kunnen 
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ondersteunen en hebben we -vooral in 2022- veel van onze doelstellingen 
kunnen realiseren. 
 
Besluit: 
1. De evaluatie evenementensponsoring 2020-2022 vast te stellen; 
2. PS met bijgaande brief te informeren. 
 

26 
 

Beantwoording Statenvragen nr. 115 van Statenleden Kostić en Hollebeek 
(PvdD) over uitbreiding van intensieve varkenshouderij in Middenbeemster 
GS beantwoorden de vragen die zijn gesteld van de Statenleden Kostić en 
Hollebeek (PvdD) over de uitbreiding van een intensieve varkenshouderij in de 
Middenbeemster. 
 
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. 
 

 

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 16  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 1, 2, 22, 23, 24, 25   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 5, 6, 7  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 17, 18, 19, 20, 21   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 3, 4   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 26  
 
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/

