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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Kaderbrief 2017 
 

Het college besluit: 
1. de concept Kaderbrief 2017 vast te stellen, waarin de uitkomsten van 

de behandeling in GS van 10 mei zijn verwerkt; 
2. de concept voordracht en ontwerpbesluit aan PS vast te stellen; 
3. de concept Kaderbrief en concept voordracht met brief aan PS aan te 

bieden; 
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 

aanpassingen naar aanleiding van de behandeling in GS. 
  
2.  
Jaarstukken 2015 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-jaarstukken 2015 vast te stellen; 
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. de ontwerp-jaarstukken 2015 en Statenvoordracht met bijgaande 

aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te 
zenden; 

4. de productenrealisatie 2015 vast te stellen en ter kennisname aan te 
bieden aan PS; 

5. de Portefeuillehouder Financiën te machtigen aan de hand van het 
rapport van bevindingen en redactioneel aanpassingen aan te 
brengen in de stukken. 

  
3.  
Verpachtingen 2017 
 

Het college besluit: 
1. de uitgangspunten voor de verpachtingen 2017 vast te stellen; 
2. extra voorwaarden voor natuur, biodiversiteit en duurzame Landbouw 

op te nemen in de pachtcontracten binnen en buiten het Natuur 
Netwerk Nederland (NNN) en de gederfde pachtopbrengsten buiten 
NNN van € 230.000 voor 50%-50% ten laste te brengen van de 
portefeuille Landbouw (OD 5.2.4) en de portefeuille Natuur (OD 
6.1.1); 

3. Provinciale Staten bij brief te informeren over deze besluiten. 
  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.62 van dhr. D.G. Heijnen 
(CDA) over het verdwijnen 
van buslijn 150 
 

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. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.50 van dhr. D.J. van der 
Sluijs (PVV) over ‘elektrisch 
rijden’ 
 

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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6. 
Vrijgeven voortgangsrappor-
tage N23 Westfrisiaweg, 1e 
tertiaal 2016 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2016, vast te stellen; 
2. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2016 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van PS; 
3. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2016 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van het Ambtelijk Overleg N23 en 
Bestuurlijk Overleg N23. 

  
7.  
Tweede actualisering PMI 
2016-2020 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten beschikbaar te 

stellen voor een totaalbedrag van € 37.803.205, waarvan na aftrek 
van bijdragen van derden c.q uit eigen reserves ter grootte van  
€ 33.506.205 uiteindelijk € 4.297.000 ten laste van de kapitaallasten 
komt: 

a. Verkeersmanagement: Blauwe golf € 2.081.000 
b. HOV-07: Hoogwaardig Openbaar Vervoer Aalsmeer- 

knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ) €  29.099.000 
c. K20-05:  Verbeteren kwetsbaarheid vlotbruggen  

Noordhollands Kanaal  € 1.500.000 
d. N023-03: Bermverharding N506, ged. Raadhuislaan- 

N302 en N302, ged. N506-Krabbegatsluis € 580.000 
e. N023-04: Fietstunnel onder N302 bij bedrijventerrein  

't Zevenhuis €1.778.205  
f. N205-08: Bermverharding N205, ged. N232- 

Vijfhuizerweg € 450.000 
g. N232-11: Trajectbenadering groot onderhoud N232a,  

ged. bebouwde kom Haarlem-N205 € 100.000 
h. N236-08: Trajectbenadering groot onderhoud Franse  

Kampweg (N236) en N524  € 260.000 
i. N240-13: Trajectbenadering groot onderhoud N240a,  

ged. De Haukes-A7 € 100.000 
j. N242-21: Reconstructie oostelijke afrit N242 met de  

N243-N244 € 520.000 
k. N245-13: Trajectbenadering groot onderhoud N245a:  

deeltraject N245, ged. N508-N504  € 90.000 
l. N247-16: Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247,  

ged. A10-Edam (verhoging voorbereidingskrediet) € 875.000 
m. N510-04: Trajectbenadering groot onderhoud N510a,  

ged. bebouwde kom Alkmaar-bebouwde kom Bergen € 500.000 
2. Provinciale Staten voor te stellen het voorbereidingskrediet 

Bereikbaarheid Waterland voor zowel de N235 als de N247 van  
€ 2.500.000 te splitsen: € 1.250.000 voor de N247 en € 1.250.000 
voor de N235 (dit bedrag kan vervallen, aangezien het 
uitvoeringskrediet voor de N235 al beschikbaar is gesteld); 

3. Provinciale Staten voor te stellen 
a. het krediet alg-25 "Netwerkmanagement Noord-Holland" van        

€ 13.600.000 te verlagen met € 675.000 naar € 12.925.000 en 
b. het krediet alg-40 "Uitvoering beleidskader verkeersmanagement" 

van€ 1.400.000 te verhogen met € 675.000 naar € 2.075.000; 
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4. Provinciale Staten voor te stellen zes kredieten van gerealiseerde 
projecten af te sluiten; 

5. Provinciale Staten voor te stellen elf kredieten af te ramen; 
6. Provinciale Staten te vragen akkoord te gaan met de verwerking van 

de extra benodigde onderhoudsbudgetten (vast/variabel) als gevolg 
van areaaluitbreiding bij de actualisatie van de onderhoudsbudgetten 
bij het PMO 2017-2024 en overeenkomstig bij de Begroting 2017; 

7. daartoe de Voordracht Tweede actualisering PMI 2016-2020 vast te 
stellen; 

8. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in de 
vergadering van 27 juni 2016 in verband met de voortgang van de 
projecten; 

9. de voortgangsrapportage PMI 2016-2020 vast te stellen en toe te 
zenden aan Provinciale Staten; 

10. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
8.  
Verhuur deel van de 
natuurstrook Crailo-Zuid aan 
COA en tweede 
begrotingswijziging 
 

Het college besluit: 
1. een huurcontract aan te gaan met het COA voor verhuur van een deel 

van de "natuurstrook" op Crailo-Zuid voor de duur van maximaal 10 
jaar; 

2. de portefeuillehouder grondzaken te machtigen voor het doen van 
aanpassingen in de huurovereenkomst en het ondertekenen daarvan; 

3. ten behoeve van het verhuurklaar maken van het te verhuren terrein 
de ontwerp-tweede begrotingswijziging 2016 en bijbehorende 
Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en door middel 
van brief aan PS toe te zenden. 

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.57 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over opvang 
asielzoekers op Crailo 
 

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. 

  
10.  
Evaluatie verbonden partijen 
IV – stichtingen 
 

Het college besluit: 
1. de evaluatie verbonden partijen (fase IV – stichtingen), inclusief 

reactie van GS, vast te stellen en de aanbevelingen te verwerken in de 
eerstvolgende bijstelling van de nota verbonden partijen; 

2. de rapportage ter informatie toe te sturen aan PS met brief; 
3. de betrokken verbonden partijen gelijktijdig met PS te informeren. 

  
11.  
Pilot fiets als natransport 
 

Het college besluit: 
1. een pilot ‘fiets als natransport’ op te starten; 
2. PS door middel van brief hierover te informeren. 
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12. 
Auditopvolging per 1 maart 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de notitie auditopvolging vast te stellen; 
2. deze notitie d.m.v. brief ter kennisname door te sturen naar 

Provinciale Staten. 
  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.49 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) inzake kwaliteit van de 
Noord-Hollandse Brandweer 
 

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. 

  
14.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.40  van mw. C. 
Boelhouwer (SP) en dhr. F.J. 
Kramer (GroenLinks) over de 
toekomst van de 
Laurentiuskerk in Weesp 
(vervolgvragen) 

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. 

  
15.  
Beantwoording motie 45 SP 
Herstructurering 
winkelstraten 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de inventarisatie van pilots ter uitvoering van 

Motie 45 van de SP; 
2. bereidheid uit te spreken deze pilots financieel te ondersteunen; 
3. PS te informeren met brief en voor te stellen de motie als afgedaan te 

beschouwen; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
16.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.35 van mw. L.D. Vermaas 
(PvdD) over het stimuleren 
van schaalvergroting in de 
landbouw 

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. 

  
17.  
Statutenwijziging Stichting 
Oneindig Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. goedkeuring te verlenen aan de statutenwijziging van de Stichting 

Oneindig Noord-Holland; 
2. mevrouw S. Baggerman te benoemen tot lid van de raad van toezicht 

van Stichting Oneindig Noord-Holland; 
3. bovenstaande besluiten met aanbiedingsbrief ter informatie toe te 

sturen aan Provinciale Staten; 
4. Stichting Oneindig Noord-Holland met aanbiedingsbrief over deze 

besluiten te informeren. 
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18. 
Startnotitie Circulaire 
Economie 
 

Het college besluit:  
1. de startnotitie circulaire economie vast te stellen; 
2. de startnotitie ter bespreking voor te leggen aan de Statencommissie 

Economie, Energie en Bestuur; 
3. de in de Statencommissie eventueel gemaakte opmerkingen te 

betrekken bij het opstellen van de Kadernotitie Circulaire Economie; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
19.  
Outsourcing Bediening 
kunstwerken 
 

Het college besluit: 
1. een plaatsingscommissie als bedoeld in artikel 3.5.1. van het Sociaal 

Statuut PNH in te stellen en mw. J.E.J. Oosterhof en de heer R. Mantel 
aan te wijzen als lid resp. secretaris van de plaatsingscommissie; 

2. de in de vergadering van de Commissie Mobiliteit en Financiën van 9 
mei 2016 gestelde vragen over outsourcing te beantwoorden 
overeenkomstig inliggende conceptbrief aan Provinciale Staten; 

3. de portefeuillehouder te machtigen om aanpassingen aan te brengen 
in de brief aan PS. 

  
20.  
Zienswijze op de 
jaarrekening 2015 en de 
ontwerpbegroting 
2017 van de RUD NHN 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de ontwerpbegroting 

2017 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD 
NHN); 

2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de jaarrekening 
2015 en de ontwerpbegroting 2017 naar voren te kunnen brengen; 

3. de Gedeputeerde Milieu te verzoeken om in het DB van de RUD NHN 
de zorgen te uiten over de kwaliteit van de taakuitvoering in relatie 
tot de beschikbare personele en financiële capaciteit. 

  
21.  
Ontwerpbegroting 2017 en 
jaarstukken 2015 
Omgevingsdienst IJmond 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2017 en de jaarstukken 

2015 van de Omgevingsdienst IJmond; 
2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
Ontwerpbegroting 2017 en de jaarstukken 2015 naar voren te 
kunnen brengen. 

  
22.  
Ontwerpbegroting 2017 en 
jaarstukken 2015 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2017 en de jaarstukken 

2015 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 
2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
Ontwerpbegroting 2017 en de jaarstukken 2015 naar voren te 
kunnen brengen. 
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23. 
Zienswijzen financiële 
stukken recreatieschappen 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de jaarrekeningen 2015 en in te stemmen met 

de begrotingswijzigingen 2016 en de conceptbegrotingen 2017 van 
de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, 
Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, 
Plassenschap Loosdrecht en Spaarnwoude met inachtneming van de 
navolgende zienswijzen: 

2. de besturen van de recreatieschappen Geestmerambacht, 
Spaarnwoude en Alkmaarder- en Uitgeestermeer om bij de 
najaarsrapportage 2016 te verzoeken zichtbaar te maken wat het 
achterliggende bestedingsplan is voor de bestemmingsreserves;  

3. de besturen om met betrekking tot de exploitatietekorten in de 
volgende financiële cyclus een analyse op te nemen van het 
rekeningresultaat: welk deel van het exploitatietekort – indien 
aanwezig - wordt veroorzaakt door beheer en welk deel door nieuwe 
projecten c.q. investeringen?  

Dit is van belang teneinde meer inzicht te krijgen in de 
geldstromen voor beheer en ontwikkeling (projecten), met name 
als het gaat om het kunnen maken van bestuurlijke keuzes ten 
aanzien van beheer en de daarmee samenhangende financiën om 
gebieden duurzaam te beheren; 

4. de besturen van de recreatieschappen Geestmerambacht, 
Spaarnwoude, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Twiske-Waterland en 
Groengebied Amstelland te verzoeken om zowel de programma-
accenten 2017 als de meerjarenperspectieven – inclusief de invloed 
van de bezuinigingsmaatregelen op de beheerkosten - uitgebreider te 
beschrijven; 

5. In 2017 een verplichting aan te gaan van in totaal € 4.835.534,-, met 
een verdeling per recreatieschap zoals opgenomen in de financiële 
bijlage, e.e.a. onder de voorwaarde dat door Provinciale Staten 
voldoende middelen beschikbaar worden gesteld in het kader van de 
Begroting 2017; 

6. Provinciale Staten door middel van voordracht en ontwerpbesluit te 
verzoeken hun zienswijzen kenbaar te maken over de 
begrotingswijzigingen 2015 en de conceptbegrotingen 2016 van de 
onder 1 genoemde recreatieschappen; 

7. de dagelijkse besturen van de recreatieschappen per brief de 
provinciale zienswijzen toe te sturen; 

8. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
24.  
Vaststelling ontwerp Natura 
2000 beheerplan 
Schoorlse Duinen 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerp Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen vast te stellen; 
2. De staatssecretaris van Economische Zaken met brief over dit besluit 

te informeren; 
3. Provinciale Staten met brief hierover te informeren. 
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25. 
Ontwerpnatuurbeheerplan 
2017 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpnatuurbeheerplan 2017 en de bijbehorende digitale 

kaarten vast te stellen; 
2. het ontwerpnatuurbeheerplan 2017 en de bijbehorende kaarten 

conform afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht ter inzage 
te leggen in de periode van 27 mei tot en met 7 juli 2016; 

3. bij het besluitvormingstraject over het definitieve natuurbeheerplan 
2017 tevens - op grond van artikel 19, lid 6 en 7, van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening - de Statencommissie te horen inzake de 
wijziging van de begrenzing EHS (kaart 4 Ecologie behorende bij de 
PRV); 

4. bij de vaststelling van de voordracht aan PS over het definitieve 
natuurbeheerplan 2017 en gehoord hebbende de commissies op 
grond van artikel 19 lid 6 en 7 van de PRV, tevens een besluit te 
nemen inzake de wijziging van de begrenzing EHS (kaart 4 Ecologie 
behorende bij de PRV); 

5. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van 
redactionele aanpassingen in het ontwerpnatuurbeheerplan 2017 en 
de daarbij behorende brieven; 

6. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
7. de gemeenten in Noord-Holland, de natuurbeherende organisaties, de 

agrarische collectieven en de waterschappen te informeren door 
middel van brieven. 

  
26.  
Handhavingsuitvoerings-
programma plustaken  
2016 – 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ontwerp-Handhavingsuitvoeringsprogramma 

2016 - 2018 voor de plustaken; 
2. zich uit te spreken voor het nieuwe ambitieniveau van het 

Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 – 2018 en voor de 
intensivering van de uitvoering; 

3. het ‘Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 - 2015 provinciale 
plustaken’ te verlengen tot en met 2016 en als kader voor de 
uitvoering mee te geven aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord; 

4. PS door middel van brief op de hoogte te stellen van dit besluit. 
  
27.  
Capaciteit bodem toezicht- 
en handhaving 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de onderzoeken naar de benodigde capaciteit 

bodem toezicht en handhaving van de Omgevingsdienst IJmond, de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied en de Regionale 
uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord; 

2. onder voorbehoud van vaststelling van de Kaderbrief 2017 door 
Provinciale Staten in te stemmen met de uitbreiding van de capaciteit 
van de onder 1 genoemde Omgevingsdiensten voor bodem toezicht- 
en handhavingstaken. 
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28. 
Verhoging subsidieplafond 
uitvoeringsregeling subsidie 
collectieve zelfbouw Noord-
Holland 2016 
 

Het college besluit: 
1. op grond van artikel 4 sub b van de Uitvoeringsregeling subsidie 

collectieve zelfbouw Noord-Holland 2016 het subsidieplafond voor de 
planontwikkelingsfase voor 2016 te verhogen tot € 761.000; 

2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
  
29.  
Ontwerpbesluit PRV-wijziging 
in het kader van afstemming 
met de ladder voor 
duurzame verstedelijking en 
andere onderwerpen 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de notitie “Indicatie van de nadere regels”; 
3. de commissie Ruimte, Wonen en Water beide documenten toe te 

zenden met bijgevoegde brief voor bespreking in de commissie op 30 
mei 2016; 

4. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen naar 
aanleiding van de bespreking in de commissie RWW wijzigingen in het 
ontwerpbesluit aan te brengen, voordat deze ter inzage wordt gelegd; 

5. het ontwerpbesluit en de op 10 mei 2016 vastgestelde toelichting op 
de wijziging ter inzage te leggen van 10 juni – 22 juli 2016. 

  
30.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 45 van dhr. J.M. 
Bruggeman en mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over het 
overgangsrecht in de 
Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 

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. 

  
31.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.56 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over de wijze 
waarop de gemeenteraad van 
Bergen invulling geeft aan 
het gestelde in de prealabele 
vraag 

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. 

  
32.  
Samenwerkingsovereen-
komst Nieuwe Hollandse 
Waterlinie 
 

Het college besluit: 
1. de Samenwerkingsovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 

aan te gaan; 
2. de programmamanager NHW mandaat, volmacht en machtiging te 

verlenen tot het aangaan van financiële verplichtingen die 
voortvloeien uit het werkplan als genoemd in artikel 3 van de 
overeenkomst. 
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33. 
Samenwerkingsagenda 
Provincie en Bouwend 
Nederland 
 

Het college besluit: 
1. de Samenwerkingsagenda Bouwend Nederland RRN en provincie 

Noord-Holland aan te gaan met Bouwend Nederland Regio Randstad 
Noord; 

2. de portefeuillehouders RO / Wonen en Duurzaamheid te machtigen 
om de agenda te ondertekenen. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                         1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11                        
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                         8, 9, 12, 13        
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                         14, 17, 18, 19         
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   28, 29, 30, 31, 32, 33  
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   15, 16 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien 
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen 
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 
 
 


