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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 7 februari 2023 
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Verlenging VTH-strategieën Omgevingsdiensten NZKG en ODIJ 
De omgevingsdiensten in Noord-Holland voeren namens de provincie Noord-
Holland vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit. Het is 
wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van deze taken een uitvoerings- en 
handhavingsstrategie vast te stellen. De omgevingsdiensten stellen op dit 
moment gezamenlijk en in afstemming met provincie en gemeenten een 
beleidskader op. Tot dit nieuwe beleidskader is opgesteld en wordt vastgesteld 
in 2023, worden de huidige strategieën verlengd. 
 
Besluit: 
1. Het Regionaal Uniform Toezicht- en Handhavingsbeleid 2019-2022 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te verlengen tot het moment van 
vaststellen van de geactualiseerde uniforme strategie voor vergunningen, 
toezicht, handhaving en advisering OD NZKG; 
2. Het Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019-2022 
Omgevingsdienst IJmond en de vergunningverlenings-, toezichts- en 
handhavingsstrategie 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond te verlengen tot het 
moment van vaststellen van de geactualiseerde uniforme strategie voor 
vergunningen, toezicht en handhaving ODIJ; 
3. Provinciale Staten met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van dit 
besluit. 
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Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 7 februari 2023 
Het college van Gedeputeerde Staten informeert tweemaandelijks voorafgaand 
aan de vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over 
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. 
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen 
tot 7 februari 2023 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij provinciale bedrijven. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 121 van de heer Van der Maas en de heer De 
Wit over de voorkeursbeslissing over de luchtruimherziening 
De heer Van der Maas en de heer De Wit (VVD) hebben vragen gesteld over de 
voorkeursbeslissing over de luchtruimherziening. 
 
Besluit: 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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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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Annotatie agenda Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 10 februari 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 
gedeputeerden die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op deze 
omgevingsdienst, zijn lid van het algemeen bestuur van de OD NZKG. Het 
college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van 
het algemeen bestuur van de OD NZKG op 10 februari 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 
bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
d.d. 10 februari 2023. 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 2 van de heer Van Gilse (VVD) over veiligheid 
oudere windturbines 
Namens de fractie van de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld over de 
veiligheid van oudere windturbines. 
 
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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IPO Bestuur 9 februari 2023 
GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur van het Inter Provinciaal Overleg 
op 9 februari 2023. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 9 februari 2023 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties 
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland Gooi en 
Vechtstreek 8 februari 2023 
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) voert namens de 
provincie Noord-Holland vergunningverlening-, toezicht- en 
handhavingstaken uit op het thema bodem. De gedeputeerde verantwoordelijk 
voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van het algemeen bestuur 
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van de OFGV. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda en de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 8 
februari 2023; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024 
Met de Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024 worden verschillende 
projecten en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen 
uit de Voedselvisie 2020-2030: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw 
en korte ketens. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt een bedrag van ruim € 
2.78 miljoen beschikbaar gesteld. 
 
Besluit: 
1. De ‘Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2023-2024’ vast te stellen; 
2. Met bijgaande brief Provinciale Staten te informeren over de inhoud van 
deze uitvoeringsagenda. 
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Publiceren GS declaraties 4e kwartaal 2022 
De declaraties van de leden van het college van Gedeputeerde Staten worden 
per kwartaal gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. 
Publicatie vindt uiterlijk 6 weken na afronding van het kwartaal plaats. 
 
Besluit: 
1. Het bijgaand overzicht met de te publiceren declaraties en facturen van GS-
leden, zoals die in het 4e kwartaal 2022 in de financiële administratie zijn 
verantwoord, vast te stellen; 
2. De te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde wijze 
openbaar te maken op de website van de provincie; 
3. De bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende declaraties, 
bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen. 
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Aanwijzing belastingdeurwaarder 
Voor de dwanginvordering van provinciale belastingen en heffingen w.o. de 
leges, dient een belastingdeurwaarder te worden aangesteld en aangewezen. 
Het betreft hier het opleggen/uitreiken van dwangbevelen. Met onderhavig 
besluit worden medewerkers van het kantoor Geerlings en Hofstede aangesteld 
als onbezoldigd provincieambtenaar der provinciale belastingen en aangesteld 
als provinciale belastingdeurwaarder. 
 
Besluit: 
Het besluit tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit belastinginspecteur, -
ontvanger en –deurwaarder Noord-Holland 2017 vast te stellen. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 6 van de heer Kanik (D66) en de heer Carton 
(PvdA) over regionaal archeologiebeleid 
De heren E.B. Kanik (D66) en J.J. Carton (PvdA) hebben vragen gesteld over het 
regionaal archeologiebeleid. 
 
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. 
 

12 
 

Vaststellen acht redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten 
gelegen in diverse gemeenten in Noord-Holland 
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, 
dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet 
meer actueel waren. Die zijn daarom geactualiseerd. 
 
Besluit: 
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 
geactualiseerde redengevende omschrijvingen van acht provinciale 
monumenten in de gemeenten Waterland, Alkmaar, Bergen en Castricum vast 
te stellen; 
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van deze 
monumenten en de betrokken gemeenten het besluit onder 1. bekend te 
maken. 
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Voortgang inzet provinciaal eigendom voor huisvesting statushouders 
Gedeputeerde Staten hebben in september 2021 uitgesproken te onderzoeken 
op welke manier het provinciaal onroerend goed kan bijdragen aan de crisis in 
de asielopvang. Vanwege de aard van het provinciaal onroerend goed wordt 
met name gekeken naar de (tijdelijke) huisvesting van spoedzoekers, 
waaronder statushouders. Via bijgaande brief worden Provinciale Staten 
geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast worden de bewoners van 
Zwaagdijk-West specifiek geïnformeerd over de voortgang van het 
haalbaarheidsonderzoek voor flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek 
76/76A te Zwaagdijk-West. 
 
Besluit: 
1. PS via inliggende brief te informeren over de voortgang van de inzet van het 
provinciaal eigendom voor de huisvesting van statushouders; 
2. De bewoners van Zwaagdijk-West te infomeren over de voortgang van het 
haalbaarheidsonderzoek voor flexwoningen op de locatie Balkweiterhoek 
76/76A te Zwaagdijk-West. 
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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. Botman  tel. (06) 5581 7925 1, 2, 3, 4 
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074 2  
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 8, 11, 12   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 13  
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 5, 6, 7   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 10   
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 9 
 
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/

