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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 7 maart 2023 
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Voordracht nieuwe provinciesecretaris/algemeen directeur 
Per 1 juni 2023 wordt mevrouw M.J.H. (Miriam) van Kuijk benoemd als 
provinciesecretaris/algemeen directeur. 
 
Besluit: 
Op voordracht van de selectiecommissie per 1 juni 2023 te benoemen als 
provinciesecretaris/algemeen directeur mevrouw M.J.H. (Miriam) van Kuijk. 
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Vaststelling vier ontwerp-Natura 2000-beheerplannen Laag Holland 
Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming 
een Natura 2000-beheerplan te bestaan. Na een evaluatie in 2021 hebben 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de beheerplannen geactualiseerd voor 
de vier Natura 2000-gebieden: “Polder Westzaan”, “Wormer- en Jisperveld & 
Kalverpolder”, “Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske” en 
“Eilandspolder”. In een Natura 2000-beheerplan staat wat er moet gebeuren 
om de natuurdoelen voor dat gebied te halen en wie dat gaat doen. 
 
Besluit: 
1. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het ontwerp-Natura 
2000-beheerplan Polder Westzaan 2023-2029 vast te stellen; 
2. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het ontwerp-Natura 
2000-beheerplan Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 2023-2029 vast te 
stellen; 
3. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het ontwerp-Natura 
2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 2023-2029 
vast te stellen; 
4. Op grond van artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het ontwerp Natura 
2000-beheerplan Eilandspolder 2023-2029 vast te stellen; 
5. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over deze besluiten; 
6. Diverse stakeholders met bijgaande brief te informeren over deze besluiten; 
7. Bijgaande publicatie in Provinciaal Blad te plaatsen. 
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Experiment agroforestry op provinciale pachtgrond 
De provincie Noord-Holland zet zich in voor een transitie in de landbouw van 
gangbare naar regeneratieve landbouw. Agroforestry is een vorm van 
regeneratieve landbouw, waarbij bomen en struiken gecombineerd worden met 
akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op één perceel. Om agroforestry uit te 
proberen binnen de omstandigheden van Noord-Holland en om ondernemers 
de kans te geven kennis te maken met het concept, stelt de provincie Noord-
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Holland een eigen landbouwperceel in de gemeente Haarlemmermeer 
beschikbaar als experimenteerruimte voor agroforestry. 
 
Besluit: 
1. De percelen kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer, sectie AN, 
nummers 705 en 1575 (beiden gedeeltelijk) te verpachten voor 12 jaar ten 
behoeve van een experiment met agroforestry op pachtgrond; 
2. PS te informeren via bijgaande brief. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 10 van Statenlid Zoon (Partij voor de Dieren) 
over het besluit van GS 27-12-2022 nr. 1950636-1950637 om de Stadsduif 
met een luchtbuks te doden 
Statenlid F.A.S. Zoon (Partij voor de Dieren) heeft vragen gesteld over het 
bestrijden van de verwilderde duif. 
 
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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Afhandeling motie M233 2022 Bibob bij recreatieparken 
Provinciale Staten hebben op 14 november 2022 een oproep gedaan aan 
Gedeputeerde Staten om gemeenten dringend te adviseren bij overname van 
een vakantiepark of nieuw te realiseren recreatiepark een Bibob-onderzoek uit 
te voeren. Provinciale Staten vragen ook om met gemeenten in overleg gaan 
om een Bibob-onderzoek te starten bij parken die onlangs zijn verkocht maar 
waar nog geen plan ligt. Het college informeert Provinciale Staten op welke 
wijze invulling is gegeven aan de motie. 
 
Besluit: 
1. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van 
motie M233-2022 (Wet Bibob toepassen bij recreatieparken); 
2. Provinciale Staten voor te stellen deze motie als afgedaan te beschouwen. 
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Verantwoording Agenda Weerbaar NH 2020-2023 
De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord 
‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere 
verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de 
voortgang plaats richting Provinciale Staten. Per brief worden Provinciale Staten 
geïnformeerd over de bereikte resultaten van de Agenda Weerbaar Noord-
Holland sinds 2020. Tevens worden aanbevelingen meegeven over benodigde 
toekomstige inspanningen. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van de bereikte resultaten van de Agenda Weerbaar Noord-
Holland sinds 2020 en de gedane aanbevelingen; 
2. Provinciale Staten per brief te informeren over de bereikte resultaten van de 
Agenda Weerbaar Noord-Holland sinds 2020 en de gedane aanbevelingen. 
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Brief aan PS inzake Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds 
Provinciale Staten wordt geïnformeerd over het Economisch Herstel- en 
Duurzaamheidsfonds. De situatie met betrekking tot Corona leidt niet tot 
andere conclusies dan in oktober 2022. Zoals toen aangegeven willen GS meer 
focus leggen op de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de 
technische arbeidsmarkt, maar zien geen aanleiding nieuwe maatregelen te 
nemen bovenop wat al in uitvoering en voorbereiding is. Mochten aanvullende 
maatregelen niet meer nodig zijn, dan willen GS in de loop van dit jaar het 
Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds afbouwen. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over het 
Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds. 
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Vergadering Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies 7 maart 2023 
Het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies is siteholder voor het 
UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies. Dit houdt in dat het 
Gemeenschappelijk Orgaan verantwoordelijk is voor het behoud en de 
bescherming van de unieke universele waarde van het wereldgoed en het 
uitdragen ervan. De Gedeputeerde verantwoordelijk voor de portefeuille 
Erfgoed, is voorzitter van het Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse 
Waterlinies. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het orgaan op 7 maart 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Gemeenschappelijk Orgaan Hollandse Waterlinies d.d. 7 maart 2023; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Wijziging ambtseed 
De ambtseed van het Rijk is gemoderniseerd. De nieuwe eed maakt de 
ambtenaar bewust van de bijzondere positie en de verantwoordelijkheid die 
dat met zich meebrengt, namelijk het dienen van de samenleving en het 
publieke belang. De nieuwe ambtseed zal naar verwachting per 1 januari 2024 
gebruikt kunnen worden. 
 
Besluit: 
1. De ambtseed per 1 januari 2024 te wijzigen en hiervoor aan te sluiten bij de 
tekst van het Rijk en 
2. De huidige ambtseed per die datum in te trekken. 
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Woondeals NHN en MRA 
De woningnood is hoog en de betaalbaarheid van het wonen staat onder druk. 
Daarom ondertekenen wij, als één van de partners, de Woondeal Noord-
Holland Noord en de Woondeal Metropoolregio Amsterdam. In deze Woondeals 
staan afspraken over de verdeling van de provinciale woningbouwopgave, 
kwalitatieve uitgangspunten én invulling van de randvoorwaarden die nodig 
zijn om de ambitieuze woningbouwdoelstelling samen met Rijk, gemeenten, 
woningcorporaties en marktpartijen te kunnen realiseren. Zo dragen wij bij aan 
het terugdringen van de woningnood en het realiseren van meer sociale en 
betaalbare woningen in de periode 2022 tot en met 2030. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande Regionale Woondeals voor de regio’s Noord-Holland Noord en de 
Metropoolregio Amsterdam aan te gaan met de minister voor Volkshuisvesting 
en Ruimtelijke Ordening en de gemeenten in de regio’s Noord-Holland Noord 
en de Metropoolregio Amsterdam; 
2. De portefeuillehouder Wonen te machtigen om redactionele wijzigingen in 
de teksten door te voeren; 
3. De portefeuillehouder Wonen te machtigen om namens de Provincie Noord-
Holland de beide woondeals op 15 maart 2023 te ondertekenen; 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgaande brief. 
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Ontheffingsverzoek gemeente Heemstede t.b.v. tijdelijke woonunits 
statushouders en vluchtelingen, Heemstede 
GS verlenen een ontheffing van artikel 6.3, 6.4, 6.9 en 6.46 van de 
omgevingsverordening aan de gemeente Heemstede ten behoeve van tijdelijke 
huisvesting voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen voor de periode 
van 10 jaar op de parkeerplaats naast Oude Slot. 
 
Besluit: 
1. Aan het college van Burgemeester en wethouders van Heemstede een 
ontheffing van artikel 6.3, 6.4, 6.9 en 6.46 van de Omgevingsverordening 
NH2020 te verlenen voor de bouw van 10 tijdelijke woonunits voor een 
instandhoudingstermijn van ten hoogste 10 jaar op de parkeerplaats naast 
Oude Slot; 
2. De gemeente Heemstede hierover middels bijgevoegde brief te informeren; 
3. PS hierover middels bijgevoegde brief te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 11 van mevrouw Van Andel (CDA) over het 
weigeren van een ontheffing n.a.v. een ontheffingsonderzoek van de gemeente 
Haarlemmermeer over Spieringweg 508 in Vijfhuizen 
Mevrouw van Andel (CDA) heeft vragen gesteld over het weigeren van een 
ontheffing. 
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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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Verruiming subsidieregeling opruimen drugsafval 2021-2024 
De provincie Noord-Holland stelt een verruiming van de uitvoeringsregeling 
vast, met een subsidieplafond van € 73.230 voor 2023. Deze subsidie is er 
voor projecten die de bodem en het oppervlaktewater herstellen wanneer daar 
drugsafval gedumpt is. Het Rijk stelt hiervoor jaarlijks € 1 miljoen beschikbaar 
en verdeelt dit bedrag over de provincies, op basis van het aantal 
drugsdumpingen in voorgaande jaren. Daarnaast stelt het Rijk eenmalig 1,5 
miljoen voor de grotere dumpingen beschikbaar. Gedupeerden kunnen de 
subsidie aanvragen bij BIJ12. Zij handelen de aanvragen namens alle provincies 
af. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland 2021-
2024 te wijzigen; 
2. Provinciale Staten te informeren met de bijgaande brief. 
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Toetreding tot RH2INE condorprogramma 
In maart 2022 in de provincie Noord-Holland toegetreden tot het RH2INE 
programma: Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence. Een aantal 
Nederlandse partijen binnen RH2INE willen een subsidieaanvraag indienen bij 
het nationaal groeifonds om vervolgstappen te kunnen zetten in de realisatie 
van emissievrij containerbinnenvaart. Door het uitbrengen van een Letter of 
Intent maken wij ons voornemen kenbaar om aan te stuiten bij het RH2INE 
Condorprogramma en consortium. 
 
Besluit: 
1. Bijgaande Letter of Intent aan te gaan met het RH2INE Condor consotium 
voor een gezamenlijke aanvraag bij het nationaal groeifonds of een ander 
fonds; 
2. Portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de Letter of Intent namens de 
provincie Noord-Holland te ondertekenen. 
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BRS Zienswijze Experimenteerregeling Schiphol 
Tot en met 23 februari 2023 was het mogelijk om via een internetconsultatie 
een reactie te geven op de Experimenteerregeling Schiphol. Deze regeling is 
bedoeld om geluidsoverlast aan te pakken door het preferent vliegen 
(voorkeur) te combineren met het gebruik van handhavingspunten 
(regelgeving). De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) heeft van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om een gezamenlijke zienswijze in te dienen. 
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Besluit: 
1. Kennis te nemen van de BRS zienswijze op de openbare consultatie 
Experimenteerregeling Schiphol; 
2. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 4 van de heer Terwal en de heer De Wit (VVD) 
over toename verkeersongevallen in Westfriesland. 
De heren Terwal en De Wit (VVD) hebben vragen gesteld over “Toename 
verkeersongevallen in Westfriesland”. 
 
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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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond 8 maart 
2023 
De Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voert, namens de Provincie Noord-Holland, 
diverse taken uit op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) voor bodemzaken en een klein aantal provinciale 
inrichtingen. De gedeputeerde verantwoordelijk voor het toezicht op deze 
Omgevingsdienst, is lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 maart 2023. 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond 8 maart 2023; 
2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Vaststelling provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
(pMIEK) Noord-Holland Noord en Zuid 
Ten gevolge van economische en ruimtelijke ontwikkelingen en de 
Energietransitie is de behoefte aan nieuw energie-infrastructuur voor 
elektriciteit, waterstof en warmte enorm groot. De provincie heeft samen met 
gemeenten, en netbeheerders en andere stakeholders in Noord-Holland Noord 
en Noord-Holland Zuid een programmering gemaakt voor het toekomstig 
energiesysteem. Het resultaat hiervan is de lijst met prioritaire projecten in het 
provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (pMIEK). De 
netbeheerders zullen bij het opstellen van de investeringsplannen rekening 
houden met het pMIEK. 
 
Besluit: 
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1. Kennis te nemen van de Energievisie Noord-Holland Noord opgesteld door 
RHDHV en de concept-Energievisie Noord-Holland Zuid opgesteld door 
Movares/GroenLicht; 
2. Het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 
Noord-Holland Noord vast te stellen; 
3. Het concept-provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en 
Klimaat Noord-Holland Zuid vast te stellen en een bestuurlijke reactie te 
vragen aan gemeenten; 
4. De provinciale Meerjarenprogramma’s Infrastructuur Energie en Klimaat 
middels bijgaande brief aan te bieden aan het ministerie van EZK; 
5. PS via bijgevoegde brief te informeren. 
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IPO Bestuur 10 maart 2023 
GS bespreken de agenda voor de IPO Bestuur van het Inter Provinciaal Overleg 
op 10 maart 2023. 
 
Besluit: 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 10 maart 2023 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 
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Uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2023 
De provincie stelt de Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid 
Noord-Holland 2023 open. Deze regeling wordt gefinancierd met budget uit 
het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds en de reserves van het HIRB-
budget 2022. Met deze subsidie wordt een impuls gegeven aan duurzame 
energiemaatregelen op bedrijventerreinen en zo aan de verdere 
toekomstbestendigheid en verduurzaming van bedrijventerreinen in Noord-
Holland. 
 
Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023 
vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling HIRB+ Duurzaamheid 2023 
vast te stellen op € 2.050.000,-; 
3. De Uitvoeringsregeling subsidie HIRB+ Duurzaamheid Noord-Holland 2023 
te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren middels inliggende brief. 
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Uitvoeringsregeling MIT 2023 
De Uitvoeringsregelingen MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 
(MIT) zijn regelingen waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor 
haalbaarheidsprojecten en Research & Development-samenwerkingsprojecten. 
De MIT is een samenwerking tussen de provincie en het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. In totaal is er ruim € 9,5 miljoen beschikbaar 
voor de MIT 2023. 
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Besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren 
haalbaarheidsprojecten Noord-Holland 2023 en de Uitvoeringsregeling 
subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Research & Development 
projecten Noord-Holland 2023 vast te stellen; 
2. Het subsidieplafond voor haalbaarheidsprojecten vast te stellen op € 
2.856.000,-; 
3. Het subsidieplafond voor Research & Development projecten vast te stellen 
op € 6.664.000,-; 
4. De onder 1 genoemde regelingen bekend te maken in het Provinciaal Blad; 
5. Provinciale Staten hierover te informeren. 
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Brief toelichting resultaten ondersteuning wildopvang 
In het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld om de opvang van 
wilde dieren te verbeteren. Daarnaast zijn de afgelopen jaren incidentele 
subsidies verstrekt om de wildopvangcentra te helpen. In een brief worden 
Provinciale Staten geïnformeerd over de resultaten van deze ondersteuning. 
 
Besluit: 
Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over de resultaten 
van de ondersteuning van de wildopvang. 
 

 
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 13, 14, 15, 16, 17 
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088 8, 20, 21, 22   
A. Kleijnen  tel. (06) 3102 0644 10, 11, 12  
D. Pestman  tel. (06) 4615 9153 1   
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882 18, 19   
L. Kruisinga  tel. (06) 2576 2249 7, 9   
M. van den Heuvel tel. (06) 1860 9412 2, 3, 4  
D. Sijmonsbergen tel. (06) 1161 6974 5, 6 
 
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.  

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
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• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en 
beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële 
bekendmakingen.  

 
 
 
 

https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

