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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 31 januari 2023 
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Aanwijzen zwemlocaties 2023 
Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan. In 
het ontwerpbesluit wordt voorgesteld voor zwemseizoen 2023 151 locaties aan 
te wijzen. Ten opzichte van 2022 is de locatie Sloterstrand te Amsterdam van 
de lijst afgevoerd en de locatie Zwemsteiger Nieuwe Meer te Amsterdam aan de 
lijst toegevoegd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de 
Omgevingsverordening NH2022 stellen Gedeputeerde Staten tevens per 
zwemlocatie het begin en het einde van het badseizoen vast en wijzen jaarlijks 
een houder aan voor elke door hen aangewezen zwemlocatie. Het besluit wordt 
in ontwerp voor zes weken ter inzage gelegd. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het Regionaal 
Waterprogramma provincie Noord-Holland 2022-2027 tussentijds te herzien, 
waarbij de functie zwemwater wordt toegekend aan alle zwemlocaties in 
regionale wateren zoals opgenomen in ‘Lijst zwemlocaties 2023’; 
2. Bijgaand ontwerpbesluit ‘Besluit aanwijzen zwemlocaties 2023’ vast te 
stellen ten behoeve van: 
    1. de aanwijzing van de zwemlocaties in oppervlaktewateren; 
    2. de vaststelling van het badseizoen per zwemlocatie na inwerkingtreding 
van de Omgevingswet en; 
    3. de aanwijzing van een houder voor elke aangewezen zwemlocatie na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet; 
3. Het besluit onder 1 en het onder 2 genoemde ontwerpbesluit in het 
Provinciaal Blad te publiceren en vervolgens het onder 2 genoemde 
ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage te leggen conform Afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht. 
 

2 
 

Openstelling 2023 Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit 
zwemwater 
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven 
dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het 
ontwikkelen van nieuwe locaties stimuleert. De ‘Uitvoeringsregeling subsidie 
verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022’ levert hieraan een 
bijdrage. Het subsidieplafond voor 2023 wordt vastgesteld op € 200.000,- en 
de indieningstermijn is de periode van 8 februari 2023 tot en met 1 oktober 
2023. Het GS-besluit houdt alleen openstelling in 2023 in. Jaarlijks zal 
bekeken worden of de openstelling gecontinueerd wordt. 
 
Besluit: 
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1. Het subsidieplafond en de indieningstermijn voor 2023 op grond van de 
Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 
2022 vast te stellen; 
2. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. PS te informeren met bijgevoegde brief. 
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Masterplan Wonen 2.0 
In versie 1 en 1.5 van het Masterplan Wonen zijn nieuwe instrumenten 
opgenomen gericht op de versnelling van de woningbouwopgave en specifiek 
de inzet op meer betaalbare woningen. In deze laatste versie van het 
Masterplan Wonen (2.0) is de inzet bepaald en wordt aangegeven welke 
middelen hiermee gemoeid zijn. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het Masterplan Wonen 2.0 en de daarbij behorende 
rapporten Investeringskader Versnellen Woningbouw provincie Noord-Holland 
(Stadkwadraat en APPM), Verkenning Fonds betaalbare koop Provincie Noord-
Holland (RIGO), Provinciaal Fonds Betaalbare Koopwoningen (Finance Ideas) en 
Stadmakersfonds voor Noord-Holland (Stadmakersfonds); 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Ontheffingsverzoek tijdelijke ALDI tegenover Stormhoek 45, Zaandam 
(gemeente Zaanstad) 
De gemeente Zaanstad heeft een verzoek om ontheffing van de 
Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een 
tijdelijke supermarkt tegenover Stormhoek 45. Gedeputeerde Staten besluiten 
de gevraagde ontheffing te verlenen. 
 
Besluit: 
1. Aan de gemeente Zaanstad op grond van artikel 13.4 
Omgevingsverordening NH2020 ontheffing te verlenen van de 
Omgevingsverordening ten behoeve van de bouw van een tijdelijke supermarkt 
tegenover Stormhoek 45 te Zaandam; 
2. De gemeente Zaanstad over dit besluit te informeren middels bijgevoegde 
brief; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 
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Bodemenergieplan Klaprozenbuurt Amsterdam 
In het bodemenergieplan is aangegeven waar en op welke diepte 
bodemenergiesystemen kunnen worden gerealiseerd. Met behulp van het plan 
kan de ondergrond optimaal worden benut en kan negatieve interferentie 
tussen systemen worden voorkómen. Hiermee wordt bijgedragen aan het 
realiseren van duurzame energiedoelstellingen. 
 
Besluit: 
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1. Het bodemenergieplan Klaprozenbuurt te betrekken bij toetsing van 
vergunningaanvragen voor bodemenergiesystemen; 
2. Het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam te informeren 
door middel van bijgaande brief. 
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Tussenevaluatie klimaatadaptatie 
In februari 2020 is het beleidsdocument ‘Klimaatadaptatie Noord-Holland, 
bouwstenen voor een provinciale aanpak’ vastgesteld. In 2022 is een 
tussenevaluatie uitgevoerd met als doel de tussenstand op te maken van de 
uitvoering van de acties uit het bovengenoemde beleidsdocument. Deze 
tussenevaluatie is voornamelijk gericht op de eigen rol van de provincie en de 
effectiviteit daarvan. De tussenevaluatie is zowel intern als extern uitgevoerd 
op basis van interviews en bureaustudies. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de Tussenevaluatie Klimaatadaptatie; 
2. Tot eind 2023 verder uitvoering te geven aan de ambities en 
uitvoeringsproducten zoals benoemd in het beleidsdocument klimaatadaptatie, 
met aanscherpingen die vanuit de aanbevelingen in de Tussenevaluatie 
Klimaatadaptatie zijn meegegeven, daarbij focus op: 
a. Vitaal en Kwetsbare infrastructuur; 
b. Gebouwde omgeving; 
3. In 2023 toe te werken naar nieuw beleid voor klimaatadaptatie, al dan niet 
gecombineerd met provinciaal beleid water en bodem en daarbij de 
aanbevelingen van de tussenevaluatie mee te nemen; 
4. De uitkomsten van de tussenevaluatie samen met het GS besluit per brief 
aan PS te sturen. 
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A8-A9 - Advies ICOMOS aan UNESCO 
Het Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9 is in de 
zomer van 2022 door de provincie aan het ministerie van OCW aangeboden die 
het op haar beurt aan UNESCO heeft aangeboden. ICOMOS heeft UNESCO in 
december 2022 van een advies over het onderwerp voorzien. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het ICOMOS-advies aan UNESCO inzake 
Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9; 
2. Provinciale Staten te informeren over voorgaand advies. 
 

8 
 

Afdoening motie M221-2022 Geen BTW op OV kaartjes 
Provinciale Staten hebben op 14 november 2022 een oproep gedaan aan 
Gedeputeerde Staten om er bij het kabinet op aan te dringen de BTW op OV 
kaartjes af te schaffen. Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze 
invulling is gegeven aan de motie. 
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Besluit: 
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de invulling van de 
motie Geen BTW op OV kaartjes; 
2. Provinciale Staten voor te stellen de motie (M221-2022) als afgedaan te 
beschouwen. 
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Ambitie Publieke Mobiliteit 
De provincie Noord-Holland biedt nu maar één enkele vorm van een 
vervoersdienst vanuit een maatschappelijk belang aan, namelijk een concessie. 
Andere diensten worden nu gemeentelijk (vb. WMO-vervoer), dan wel landelijk 
(vb. NS-concessie) aangestuurd. Ook komen er steeds meer commerciële 
producten (zoals deelfietsen/deelauto’s). De ambitie Publieke Mobiliteit 
probeert door de ketenreis te faciliteren en te versterken tot één 
samenwerkend systeem te komen. Dit is nodig om het groeiende aantal 
inwoners in Noord-Holland duurzaam te vervoeren. Om de mobiliteit van 
bepaalde doelgroepen of de bereikbaarheid van bepaalde gebieden op een 
maatschappelijk gewenst niveau te brengen of te houden is die samenwerking 
essentieel. 
 
Besluit: 
1. Een ambitie Publieke Mobiliteit te gaan opstellen; 
2. Kennis te nemen van het White paper MaaS (Mobility as a Service) als één van 
de bouwstenen voor de ambitie Publieke Mobiliteit; 
3. Kennis te nemen van de concept Hubstrategie Noord-Holland als één van de 
bouwstenen voor de ambitie Publieke Mobiliteit; 
4. Provinciale Staten te verzoeken bijgevoegde brief te behandelen op de B-
agenda van de commissie mobiliteit en bereikbaarheid van 20 februari 2023. 
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Samenwerkingsconvenant netverzwaring naar de Kop van Noord-Holland 
Provincie Noord-Holland, het Rijk en TenneT gaan een 
samenwerkingsconvenant netverzwaring naar de Kop van Noord-Holland aan. 
De verzwaring van het netwerk naar een 380 kV verbinding en de bijbehorende 
hoogspanningsstations brengen een grote ingreep in de leefomgeving met zich 
mee. Daarom willen partijen ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid 
nauw met elkaar samenwerken om zo tot een zo goed mogelijke ruimtelijke 
inpassing te komen. Hierbij wordt de participatie met gemeenten en andere 
belanghebbenden gezamenlijk vormgegeven. 
 
Besluit: 
1. Het Samenwerkingsconvenant netverzwaring naar de Kop van Noord-
Holland aan te gaan met het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat en 
TenneT TSO B.V.; 
2. De portefeuillehouder Klimaat en Energie te machtigen voor het doorvoeren 
van eventuele kleine redactionele wijzigingen; 
3. De portefeuillehouder te machtigen om de intentieovereenkomst te tekenen; 
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4. PS per brief te informeren over het aangaan van het 
Samenwerkingsconvenant netverzwaring naar de kop van Noord- Holland. 
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Afdoening moties Klimaatbegroting (M200-2022) en Synergieën Klimaatbeleid 
(M201-2022) 
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de uitvoering van de 
moties M200-2022 (Klimaatbegroting) en M201-2022 (Opbrengsten 
Klimaatbeleid). Tevens worden PS verzocht in te stemmen met het afdoen van 
de moties. 
 
Besluit: 
1. PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de moties 200-
2022 en 201-2022, waarin wordt verzocht in te stemmen met het afdoen van 
de moties; 
2. PS te verzoeken de brief te agenderen ter bespreking voor de 
commissievergadering Ruimte, Wonen, Klimaat van 13 februari 2023. 
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Deelname gezamenlijke Europese aanbesteding provinciale 
telecommunicatiediensten 2023 en werkplek hardware 
Met deze besluiten wordt aan BIJ12 (onderdeel van het Interprovinciaal 
Overlegorgaan, IPO) mandaat en volmacht verleend voor het verrichten van alle 
noodzakelijke (rechts)handelingen in het kader van de Europese aanbesteding 
Provinciale Telecommunicatiediensten 2023 (PT2023) en werkplek hardware. 
Tevens worden ten behoeve van deze twee aanbestedingen 
samenwerkingsovereenkomsten met het IPO, een aantal provincies en andere 
partijen aangegaan. 
 
Besluit: 
Het college en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn bevoegdheid 
betreft, besluiten: 
1. De samenwerkingsovereenkomst betreffende gezamenlijke Europese 
aanbesteding Provinciale Telecommunicatiediensten 2023 (PT2023) met 
Tendernet kenmerk 389923 met het IPO, met tien provincies - met 
uitzondering van de provincie Overijssel -, de RUD Zuid Limburg en de 
omgevingsdiensten Haaglanden en Groningen aan te gaan; 
2. Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Europese aanbesteding 
Provinciale Telecommunicatiediensten 2023 vast te stellen; 
3. De samenwerkingsovereenkomst inzake gezamenlijke Europese 
aanbesteding werkplek hardware aan te gaan met het IPO en de provincies 
Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en DCMR; 
4. Het Mandaatbesluit provincie Noord-Holland inzake gezamenlijke 
aanbesteding Werkplek hardware vast te stellen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 123 van mevrouw Koning-Hoeve (CDA) over 
de toekomst van de Noord-Hollandse visserijsector 
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Het college van Gedeputeerde Staten heeft de vragen van het statenlid 
mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) over de toekomst van de Noord-Hollandse 
visserijsector beantwoord. 
 
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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Eerste deelbesluit Woo-verzoek binnenduinrand Zuid-Kennemerland 
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 Binnenduinrand 
Zuid-Kennemerland gedeeltelijk openbaar te maken door middel van een 
eerste deelbesluit; 
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. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 122 van mevrouw de Groot (SP) over 
toevoegen ammoniak aan productieproces Olam Cocoa BV en invloed op 
gezondheid van natuur en inwoners Zaanstreek 
Er zijn schriftelijke vragen gesteld door mevrouw De Groot (SP) over het 
toevoegen van ammoniak aan het productieproces van Olam Cocoa BV en de 
invloed op de natuur en de gezondheid van de inwoners van de Zaanstreek. 
 
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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Aanpassing Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming faunaschade 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
Gedeputeerde Staten hebben het Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming 
faunaschade Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan het IPO/BIJ12 
gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de uitvoeringspraktijk waarin 
de directeur van het IPO/BIJ12 taxatierichtlijnen vaststelt ter uitvoering van de 
Beleidsregels tegemoetkomingschade Noord-Holland. 
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Besluit: 
Het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming 
faunaschade Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan het IPO/BIJ12 vast te 
stellen. 
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Verkenningen laaggeletterdheid 
Provinciale Staten hebben verzocht om een verkenning naar de stand van 
zaken op het gebied van laaggeletterdheid in Noord-Holland en de initiatieven 
die er op dit gebied zijn. Aan DSP is gevraagd om hiervan een algemeen beeld 
te schetsen en aan Probiblio een beeld te schetsen wat bibliotheken op dit 
gebied doen. Beide rapporten worden aangeboden aan Provinciale Staten. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de rapporten van DSP en Probiblio over 
laaggeletterdheid in Noord-Holland; 
2. Beide rapporten met bijgaande brief aan PS te sturen. 
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Afdoening motie ondersteuning "warme kamers" in Noord-Holland 
Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan de op 19 december 2022 
aangenomen motie M251-2022 ‘Ondersteuning warme kamers in Noord-
Holland’. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet Bestuursrecht 
een incidentele subsidie € 75.000,- te verlenen aan Stichting Leger des Heils 
Welzijns- en Gezondheidszorg; 
2. PS met bijgaande brief over dit besluit te informeren; 
3. PS voor te stellen om de motie hiermee als afgedaan te beschouwen. 
 

 
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   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 1, 2, 3. 4. 5. 6  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 10, 11, 12   
H. Wijker                    tel. (06) 5316 8683 7, 8, 9   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 17, 18   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 14, 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.  
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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/

