Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 14 december 2021
1

Bulkbesluit subsidieplafonds 2022

Gedeputeerde Staten dienen subsidieplafonds vast te stellen voor de aanvang

van het tijdvak waarop de uitvoeringsregeling betrekking heeft. Met dit besluit
worden voor die uitvoeringsregelingen waarvoor het nog niet is gebeurd,

plafonds en openstellingstermijnen vastgesteld en gepubliceerd voor het jaar
2022.
Besluit:

De in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds en
openstellingstermijnen voor het jaar 2022 vast te stellen.
2

Uitvoeringsregeling subsidie regievoering transformatorstations en tracés
Noord-Holland 2021

Voor de economische ontwikkeling, versnelling van de woningbouw en de
energietransitie in Noord-Holland is het noodzakelijk dat de benodigde

projecten voor uitbreiding van het elektriciteitsnet tijdig en waar mogelijk

versneld worden uitgevoerd. De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering van de projecten, gemeenten zijn veelal het bevoegd gezag voor
ruimtelijke procedures en vergunningverlening van de projecten. De

subsidieregeling draagt bij aan versnelling van procedures. Gemeenten kunnen

hierdoor extra capaciteit en expertise inschakelen voor regievoering bij proces,
procedures, onderzoek en communicatie ten behoeve van netuitbreidingen van
regionaal belang.
Besluit:

1. De uitvoeringsregeling subsidie regievoering transformatorstations en tracé
2021 vast te stellen;

2. Bij het vaststellen van deze regeling af te wijken van GS-besluit nr 2011-

60983 ‘Aanwijzingen voor de subsidieverstrekking Noord-Holland’ waardoor
Provinciale Verantwoordingssystematiek, arrangement 1 wordt toegepast in
plaats van Provinciale Verantwoordingssystematiek, arrangement 2 en
subsidies direct kunnen worden vastgesteld.
3

Openbaarmaking Uitvoeringsprogramma RES 1.0

Vanaf 22 december 2021 is het Uitvoeringsprogramma RES 1.0 openbaar. Dit is
voorafgaand aan de behandeling in Gedeputeerde Staten op 11 januari 2022.
Met het Uitvoeringsprogramma wordt ook de Leidraad financiële participatie
openbaar.
Besluit:
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Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over het
openbaar worden van het Uitvoeringsprogramma RES 1.0 en de Leidraad
financiële participatie.
4

Vergadering IPO Bestuur 16 december 2021

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 16 december 2021.
Besluit:

Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 16 december 2021 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties.
5

Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025

De provincie heeft het Beleid Interbestuurlijk Toezicht geactualiseerd. De
provincie houdt toezicht op financiën, informatie- en archiefbeheer,
omgevingsrecht en huisvesting statushouders.
Besluit:

1. Het Beleid Interbestuurlijk Toezicht (IBT) voor de periode 2022-2025 vast te

stellen;

2. PS hierover te informeren via bijgevoegde brief;

3. De Noord-Hollandse gemeenten hierover te informeren via bijgevoegde
brief.
6

Datacenterstrategie Noord-Holland

In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ geeft het college aan: “Noord-

Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. We willen deze

ontwikkeling verder faciliteren en daarmee de ICT-sector versterken. Daarbij

hebben we oog voor het effect van datacenters op het landschap, het benutten
van de restwarmte en de energievoorziening. We verankeren dit in ons beleid.”
In de Noord-Hollandse Datacenterstrategie wordt dit beleid uitgewerkt.
Besluit:

1. De Statenvoordracht vast te stellen waarbij Provinciale Staten wordt
voorgesteld om de datacenterstrategie Noord-Holland vast te stellen;

2. De voordracht met bijbehorende stukken aan Provinciale Staten toe te
zenden met bijgaande brief.
7

Beantwoording Statenvragen nr. 116 van de heer Van den Berg en de heer
Mantel (JA21) over het bericht ‘Overheid liet zich bij bouw datacentra
beetnemen door lobby.’

De heren D.J. van den Berg en I.J.M. Mantel (JA21) hebben vragen gesteld naar
aanleiding van een artikel in de Telegraaf over de lobby vanuit de
datacentersector richting overheid.
Besluit:
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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.
8

Programma De Kop Werkt!

De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van
Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de

uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het

programma wordt gerapporteerd. De Stuurgroep De Kop Werkt! vergadert op
16 december 2021.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de Stuurgroep De Kop Werkt! d.d. 16
december 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij
de agenda van de Stuurgroep De Kop Werkt! d.d. 16 december 2021;

3. De Halfjaarrapportage 2021 van het programma ‘De Kop Werkt!’ vast te
stellen;

4. De Halfjaarrapportage 2021 van het programma ‘De Kop Werkt!’ ter

kennisname aan Provinciale Staten te sturen door middel van bijgaande brief.
9

Toekomst samenwerking rond het Plassenschap Loosdrecht e.o. en de
opheffing van de beheerorganisatie Recreatie Midden-Nederland

Begin 2021 hebben de deelnemers van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

ingestemd met de voorgenomen opheffing van Recreatie Midden-Nederland en

besloten om de samenwerking in het Plassenschap opnieuw vorm te geven.

Kockx-deVoogd heeft de opdracht gekregen om het proces rond de liquidatie
van Recreatie Midden-Nederland en de vernieuwing van de samenwerking,
vorm te geven. Voor de voortgang rond dit proces is het nu nodig dat de

betrokken colleges, gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers

een besluit nemen over de vernieuwde samenwerkingsvorm en het besluit voor
de opheffing van Recreatie Midden-Nederland per 31 december 2022 van het
schapsbestuur onderschrijven.
Besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde samenwerkingsvorm, zoals deze is
uitgewerkt in het bijgevoegde besluit van het Algemeen Bestuur;
2. In dat kader:

a. Het voorstel voor de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling

Plassenschap Loosdrecht e.o., in lijn met de onder besluit 1 voorgestelde
toekomstige samenwerkingsvorm, af te wachten;

b. Kennis te nemen van de voorgestelde organisatorische oplossing voor het

Routebureau Utrecht per 1 januari 2023 en de besluitvorming hierover in het
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Bestuurlijk Overleg Routebureau op dit punt af te wachten;

c. Kennis te nemen van de intentieovereenkomst met SBB om het beheer van de
droge taken op het grondgebied van de gemeente Stichtse Vecht uit te voeren
verder te onderzoeken en de uitkomsten daarvan af te wachten;

d. Het bestuur van het Plassenschap de ruimte te geven om met

voortvarendheid aan de slag te gaan met het voorbereiden van de

implementatie van de nieuwe samenwerkingsvorm, gericht op realisatie per 1
januari 2023. Waarbij het bestuur Gedeputeerde Staten op de hoogte houdt
van de vorderingen;

3. Het besluit van het bestuur van het Plassenschap inhoudende de opheffing
van Recreatie Midden-Nederland per 31 december 2022 te onderschrijven;

4. Kennis te nemen van het liquidatieplan Recreatie Midden-Nederland en de

daarin opgenomen raming van de financiële consequenties voor het schap en

de deelnemers, welke verwerkt zullen worden in de jaarrekeningen 2022/2023
van het Plassenschap, en het dekkingsvoorstel voor het aandeel van het
Plassenschap af te wachten;

5. Voorliggende voordracht aan PS te verzenden opdat zij in staat worden
gesteld om:

a. In te stemmen met de voorgestelde toekomstige samenwerkingsvorm van
het Plassenschap Loosdrecht e.o.;

b. In dat kader kennis te nemen van de onderwerpen zoals deze zijn
beschreven onder de punten 2a t/m 2d in deze nota;

c. Het besluit van het Bestuur van het Plassenschap inhoudende de opheffing
van Recreatie Midden-Nederland per 31 december 2022 te onderschrijven;

d. Kennis te nemen van het liquidatieplan Recreatie Midden-Nederland.
10

Annotatie vergadering Algemeen Bestuur Recreatieschap Spaarnwoude 16
december 2021

Provincie Noord-Holland is een deelnemer van het Recreatieschap

Spaarnwoude. De provincie neemt deel aan zowel het Dagelijks als Algemeen
Bestuur van dit recreatieschap.
Besluit:

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur

van Recreatieschap Spaarnwoude op 16 december 2021 en in te stemmen met
de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie.
11

Beantwoording Statenvragen nr. 118 van mevrouw De Groot (SP) over de
ammoniakuitstoot van Cargill in Zaanstad

Er zijn schriftelijke vragen gesteld door de SP over de ammoniakuitstoot van
Cargill Aurora in Zaanstad.
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.
12

Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken

Gedeputeerde Staten stellen een subsidieregeling open voor aanvragen in het

thema eren en herdenken. De uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken
wordt voor 2022 opengesteld met een plafond van € 50.000.
Besluit:

1. De Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken vast te stellen;

2. Het subsidieplafond en de indieningstermijn voor 2022 op grond van de
Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken vast te stellen;
3. De besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad;
4. PS te informeren middels bijgevoegde brief.
13

Vaststellen 24 redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten in
de gemeenten Laren, Blaricum, Hilversum en Bloemendaal

Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken,

dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet
meer actueel was. Die zijn daarom geactualiseerd.
Besluit:

1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de
redengevende omschrijvingen van 24 provinciale monumenten in de

gemeenten Laren, Blaricum, Hilversum en Bloemendaal vast te stellen;

2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/gebruikers van deze

monumenten en de betreffende gemeenten het besluit onder 1. bekend te
maken.
14

Verlenging Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water
Noord-Holland 2017

De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water NoordHolland 2017 is een onderdeel van het programma Bodem en Water. Met de

uitvoeringsregeling kunnen studieprojecten en coaches gesubsidieerd worden

die bijdragen aan de kennisopbouw en bewustwording bij agrariërs. Zo worden
zij gestimuleerd om maatregelen te nemen die de kwaliteit van bodem en
water en de zoetwaterbeschikbaarheid verbeteren. De huidige

uitvoeringsregeling loopt af en wordt daarom verlengd tot 1 januari 2024. Een
besluit over een nieuwe openstelling volgt begin 2022.
Besluit:

1. De Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-

Holland 2017 gewijzigd vast te stellen door de uitvoeringsregeling te verlengen
tot 1 januari 2024;
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2. Het genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. PS te informeren met bijgevoegde brief.
15

Wijziging reglement van Rijnland i.v.m. geborgde zetels

GS van Zuid-Holland hebben verzocht om het aantal geborgde zetels in het

algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland op het wettelijk
minimum van 7 zetels vast te stellen. GS zijn van oordeel dat gronden
aanwezig zijn om een wijziging van het reglement van het

Hoogheemraadschap van Rijnland te overwegen, om het aantal geborgde

zetels terug te brengen naar het wettelijk minimum van 7. Op dit moment zijn
er 9 geborgde zetels. Dit is vastgelegd in het reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Het wijzigen van dit reglement is een

gezamenlijke bevoegdheid van PS Noord-Holland en PS Zuid-Holland. Deze

reglementswijziging zal in gang worden gezet. Hiertoe wordt een commissie
ingesteld van de gedeputeerden met portefeuille water van beide provincies.
Besluit:

1. Dat naar het oordeel van GS gronden aanwezig zijn om een wijziging van het
reglement van bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland te

overwegen, om het aantal geborgde zetels terug brengen van 9 naar het
wettelijk minimum van 7;

2. Besluiten tot instelling van een commissie ex artikel 6 Waterschapswet met
het besluit in de bijlage;

3. GS van Zuid-Holland te informeren met bijgaande brief;
4. PS te informeren met bijgaande brief.
16

Onderschrijven van Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam (MRA)
De MRA heeft samen met het Rijk het Verstedelijkingsconcept opgesteld. Het
Verstedelijkingsconcept is een belangrijke basis van de

Verstedelijkingsstrategie. Andere onderdelen van de Verstedelijkingsstrategie
zijn de fasering en een investeringsstrategie. Daar wordt nu aan gewerkt. In
juni hebben PS hun wensen en opvattingen kenbaar gemaakt over het

Verstedelijkingsconcept. In deze eindversie van het Verstedelijkingsconcept
zijn de wensen en opvattingen van het college en PS verwerkt dan wel
beantwoord in de bijbehorende Nota van beantwoording.
Besluit:

1. Het Verstedelijkingsconcept MRA versie 3 te onderschrijven;

2. De Statenvoordracht vast te stellen, waarin PS wordt voorgesteld het
Verstedelijkingsconcept MRA versie 3 te onderschrijven;
3. Na onderschrijving door PS het bestuurlijk kernteam
Verstedelijkingsstrategie daarover te informeren.
17

Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief
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Het landschapsplan voor de Stelling van Amsterdam en de Verbinding A8-A9 is
afgerond. Door een samenhangend pakket van 40 maatregelen gaan herstel

van het werelderfgoed én een goede inpassing van de weg hand in hand. De
eindconclusie luidt dan ook dat de uitvoering van dit plan zal leiden tot een
kwaliteitsimpuls aan het gebied. Door de aanleg van de Verbinding A8-A9
neemt de verkeersdrukte in Krommenie aanzienlijk af, waardoor de

leefbaarheid verbetert. De verdiepte ligging zorgt voor minder geluidsbelasting
in zowel de Broekpolder als in Assendelft. Meer informatie over het project

staat op de website www.VerbindingA8-A9.nl van de provincie Noord-Holland.
Besluit:

1. Het concept Landschapsplan Stelling van Amsterdam / Verbinding A8-A9
vast te stellen, waarbij de maatregelen genoemd in het landschapsplan

uitsluitend als een samenhangend geheel verder uitgewerkt worden in een
volgende fase van het project Verbinding A8-A9;

2. De keuze voor het Golfbaanalternatief als voorkeursalternatief voor de

Verbinding A8-A9 te bestendigen op basis van het landschapsplan Stelling van
Amsterdam / A8-A9;

3. Na vaststelling van het landschapsplan door PS, de minister van OCW
hierover te informeren;

4. Met het Rijk en andere partners te komen tot een strategie voor de
financieringsmogelijkheden van het project en pas als er zicht is op

financiering de volgende fase van het project te starten;

5. De geheimhouding op besluitpunten 6 en 7 van de vergadering van 29 mei
2018 op te heffen;

6. De statenvoordracht Voorkeursalternatief Verbinding A8-A9 en het

ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden aan PS met bijgaande brief.
18

Vaststelling gedragssubsidies verkeersveiligheid 2022 en SWOV-rapport Nwegen

De provincie vindt het belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren door
weggebruikers te stimuleren om veiliger gedrag aan te leren. Uit onderzoek

blijkt dat met name schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een groter
risico lopen in het verkeer. Daarom geeft de provincie subsidie aan projecten
die specifiek voor deze doelgroepen educatie aanbieden. Subsidie voor
verkeerseducatie kan worden aangevraagd door organisaties die

verkeerseducatie op scholen aanbieden of gemeenten die het programma
Doortrappen willen uitrollen.
Besluit:

1. De Uitvoeringsregeling subsidie Verkeerseducatie Scholieren Noord-Holland
2022 vast te stellen;

2. Het subsidieplafond behorend bij de uitvoeringsregeling Verkeerseducatie

Scholieren Noord-Holland 2022 vast te stellen op € 1.646.000;
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3. Het onder 2 bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen:
•
•

Basisonderwijs: € 987.600;

Voortgezet onderwijs: € 658.400;

4. De Uitvoeringsregeling subsidie Doortrappen Noord-Holland 2022 vast te

stellen;

5. Het subsidieplafond behorend bij de uitvoeringsregeling Doortrappen
Noord-Holland vast te stellen op € 110.000,-;

6. De besluiten onder 1 t/m 5 te publiceren in het Provinciaal Blad;

7. Kennis te nemen van het SWOV-rapport “verkeersveiligheid van Provinciale
wegen in Noord-Holland” en deze met PS te delen;

8. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over
bovengenoemde besluiten.
19

HOV Beverwijk

Provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, ProRail en NS
werken aan twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen en aan een

voet- en fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. In het viaduct van de

Velsertraverse zijn scheuren ontdekt. In afwachting van nader onderzoek door
Rijkswaterstaat vertraagt het project HOV Station Beverwijk.
Besluit:

Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over de vertraging van
het project HOV Station Beverwijk.
20

Convenant eNoses

GS besluiten het convenant “eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en

Amsterdam-Rijnkanaal 2022–2026” te ondertekenen. Dit convenant bevat

afspraken met het Havenbedrijf, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD
NZKG) en de Ondernemersvereniging Amsterdam (ORAM). Doel is om met

eNoses geuren en gassen te monitoren om geurhinder te verminderen. Een

eNose is een sensor (elektronische neus) om geuren en gassen te detecteren.
Besluit:

1. Het convenant “eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en AmsterdamRijnkanaal 2022–2026” aan te gaan met het Havenbedrijf Amsterdam, de

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Ondernemersvereniging Regio
Amsterdam (ORAM);

2. De portefeuillehouder Leefbaarheid, Gezondheid, Milieu en Luchtvaart te
machtigen het convenant te ondertekenen;

3. Provinciale Staten per brief te informeren over de verlenging van het
convenant.
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Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NZKG
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In verband met de fusie tussen de gemeenten Weesp en Amsterdam dient de
gemeente Weesp toe te treden tot de Gemeenschappelijke regeling

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Gedeputeerde Staten vragen

Provinciale Staten toestemming voor de daarmee samenhangende wijziging van
de Gemeenschappelijke regeling.
Besluit:

1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51, tweede lid, van de Wet

gemeenschappelijke regelingen te verzoeken op basis van bijgaande

voordracht toestemming te verlenen aan Gedeputeerde Staten tot het treffen
van de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied;

2. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
ingevolge artikel 51 Wet gemeenschappelijke regelingen te treffen.
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Vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst IJmond 15 december 2021

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 15 december 2021.
Besluit:

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond 15 december 2021;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

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

5, 6, 7, 8, 9, 10, 13

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

14, 15, 16

M. van den Heuvel
I. de Roo

H. Wijker

L. van Lunteren

D. Sijmonsbergen

tel. (06) 1860 9412

tel. (06) 2223 4882

11

1, 2, 3, 4

tel. (06) 5316 8683

17, 18, 19

tel. (06) 1161 6974

12

tel. (06) 5689 7756

20, 21, 22
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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.
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