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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Advies Initiatiefvoorstel SP 
“Op weg naar een duurzaam 
evenementen en 
festivalbeleid” 
 
 

Het college besluit: 
1. het advies op het initiatiefvoorstel van de SP “Op weg naar een 

duurzaam evenementen en festivalbeleid” vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief;  
3. Provinciale Staten voor te stellen, door middel van aanbiedingsbrief, 

het advies samen met de voortgangsnotitie modernisering 
recreatieschappen te bespreken in de statencommissievergadering 
van 21 november 2016; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
2.  
Voortgangsnotitie 
modernisering 
recreatieschappen 
 

Het college besluit: 
1. de voorgangsnotitie modernisering recreatieschappen vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen, door middel van aanbiedingsbrief, 

deze notitie met het initiatiefvoorstel van de SP “Op weg naar een 
duurzaam evenementen en festivalbeleid” te bespreken in de 
statencommissievergadering van 21 november 2016; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
3.  
Stand van zaken actualisatie 
Noord-Hollands kustbeleid 
 

Het college besluit: 
1. PS te informeren over de stand van zaken actualisatie Noord-Hollands 

kustbeleid met brief; 
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.115 van mw. drs. C. 
Boelhouwer (SP) over 
provincie dienstreis 
Californië 

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.  
PMI 2017-2021 1ste 
actualisatie 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten te vragen binnen het Provinciaal 

Meerjarenprogramma Infrastructuur 2017-2021 de volgende 
kredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van                
€ 21.872.000,= , waarna van aftrek van bijdragen derden ter grootte 
van € 1.075.000,= uiteindelijk € 20.797.000,= ten laste van de 
kapitaallasten komt: 
a. N203-07 Reconstructie N203, ged. op/afrit N246- 

Lindenlaan (verhoging krediet)                                       € 750.000 
b. N242- N242-23 Verlagen wegdek N242 Langebalkbrug  € 252.000 
c. N236-06 Reconstructie N236, deel 1  

(kredietverhoging)                                                      € 1.400.000 
d. N244-07 Deel A: Trajectbenadering N244a: N244, 

ged. N242-N246 en N246, ged. N244-A8                    € 4.600.000 
e. N244-07 Deel B: Trajectbenadering N244a: 

Kogerpolderbrug                                                        € 6.600.000 
f. N244-07 Deel C: Trajectbenadering N244a:  

Beatrixbrug                                                                 € 5.200.000 
g. N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen  
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N247 (verhoging voorbereidingskrediet)                     € 1.500.000 
h. N247-20 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen N247, 

gedeelte A10-Edam Quick Wins (verhoging krediet)        € 250.000 
i. N247-21Praktijkproef fietspad Broek in 

Waterland/Monnickendam                                             € 400.000 
j. N518-03 Trajectbenadering N518a                                € 920.000 

2. Provinciale Staten voor te stellen vier kredieten af te ramen; 
3. Provinciale Staten te vragen akkoord te gaan met de verwerking van 

de mogelijk extra benodigde onderhoudsbudgetten (vast/variabel) als 
gevolg van functionele areaalverbetering N244-07 (delen A, B en C) en 
N247-21 bij de actualisatie van de onderhoudsbudgetten bij het PMO 
2018-2022 en overeenkomstig bij de Begroting 2018; 

4. Provinciale Staten te vragen akkoord te gaan met de verwerking van 
de hogere kapitaallasten van € 322.000 (2017 t/m 2023) ten laste 
van de reserve Infrastructuur (budget PMI-projecten Coalitieakkoord 
2015), indien bij de Kaderbrief 2018 blijkt dat deze niet binnen het 
PMI kunnen worden opgevangen; 

5. daartoe de Voordracht PMI 2017-2021 eerste actualisatie vast te  
tellen; 

6. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in de 
vergadering van 12 december 2016 in verband met de voortgang van 
de projecten; 

7. de voortgangsrapportage PMI 2017-2021 vast te stellen en toe te 
zenden aan Provinciale Staten. 

  
6.  
Voorkeursbesluit en 
voordracht Uithoornlijn 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met een hoogwaardige tramverbinding tussen 

Amstelveen en Uithoorn als voorkeursvariant voor de Uithoornlijn; 
2. de voordracht ‘EXIN-H bijdrage Uithoornlijn’ vast te stellen, waarbij 

aan Provinciale Staten wordt voorgesteld een bijdrage van  
€ 1.893.681,- beschikbaar te stellen voor de realisering van de 
Uithoornlijn en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
EXIN-H, budget Openbaar Vervoer vanuit de eerdere reservering voor 
de HOV Amstelveen – Uithoorn voor de realisatie van de Uithoornlijn; 

3. de bijdrage als subsidie te verlenen, nadat is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 
a. de financiële dekking van het project rond is; 
b. partijen een overeenkomst voor de realisatiefase hebben 

getekend; 
4. de overeenkomst voor de planuitwerkingsfase van de Uithoornlijn met 

de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Uithoorn en Amstelveen 
aan te gaan, onder voorwaarde dat Provinciale Staten de in beslispunt 
2 genoemde bijdrage beschikbaar stellen en de portefeuillehouder 
Openbaar Vervoer te machtigen zo nodig redactionele wijzigingen 
aan te brengen en de overeenkomst te ondertekenen; 

5. de voorliggende voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten met 
brief. 
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7. 
Sluiting noodopvang en geen 
regulier asielzoekerscentrum 
(AZC) te Crailo 
 

Het college besluit: 
1. PS te informeren dat de noodopvang per 1 november 2016 op Crailo 

sluit en dat er geen regulier asielzoekerscentrum (AZC) komt; 
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
8.  
Verkoop Den Oeverseweg 4 
te Slootdorp 
 

Het college besluit: 
• tot verkoop van de woning aan de Den Oeverseweg 4 te Slootdorp, 

kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie F, nummer 251, 
met een oppervlakte van 0.07.45 ha voor een koopsom van € 
185.000,- k.k. 

  
9.  
Verkoop Den Oeverseweg 6 
te Slootdorp 
 

Het college besluit: 
• tot verkoop van de woning aan de Den Oeverseweg 6 te Slootdorp, 

kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie F, nummer 252, 
met een oppervlakte van 0.19.85 ha voor een koopsom van € 
205.000,- k.k. 

  
10.  
Laatste begrotingswijziging 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-laatste begrotingswijziging 2016 vast te stellen; 
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste 

begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de LBW 2016 en Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten toe 

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

redactionele aanpassingen. 
  
11.  
Vaststellen voordracht PS 
Legesverordening en 
legestarieven 2017 
 

Het college besluit: 
• de voordracht aan Provinciale Staten vast te stellen waarbij aan 

Provinciale Staten wordt voorgesteld om de Legesverordening 2017 
en de Legestarieventabel 2017 vast te stellen. 

  
12.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
bedrijfsverplaatsing Groene 
Uitweg Noord-Holland 2016 
 

Het college besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing Groene Uitweg 

Noord-Holland 201 6 vast te stellen; 
2. het Besluit vaststelling subsidieplafond bedrijfsverplaatsing Groene 

Uitweg 2016” vast te stellen met een subsidieplafond van € 400.000,- 
voor de periode van 11 dagen na publicatie tot en met 31 december 
2016; 

3. beide besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS te informeren door middel van brief. 

  
13.  
Reisvoornemen 
gedeputeerde Bond naar 
India in het kader van een 
handelsreis van de 
Metropoolregio Amsterdam 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde Bond tot het 

afleggen van een handelsreis aan India; 
2. in te stemmen met dit bezoek; 
3. PS hiervan met brief op de hoogte te stellen;  
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(12-18 november 2016) 
 

4. na afloop een verslag van het bezoek ter informatie aan PS te zenden; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
14.  
Monitors werklocaties en 
detailhandel 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Monitor werklocaties 2016 en de Monitor 

detailhandel 2016; 
2. PS te informeren via brief. 

  
15.  
Ambitiedocument Holland 
Boven Amsterdam 2040 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het gebruik van het Ambitiedocument Holland 

Boven Amsterdam 2040 als bouwsteen voor het 
uitvoeringsprogramma; 

2. de portefeuillehouder te machtigen om redactionele wijzigingen aan 
te brengen in het Ambitiedocument. 

  
16.  
Voorstel voor CO2-
monitoring 
 

Het college besluit: 
• Het uitgewerkte voorstel voor CO2-monitoring voor advies voor te 

leggen aan PS en op basis van de uitkomst van de bespreking een 
definitief voorstel aan PS voor te bereiden. 

  
17.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.116 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over Provincie Noord-
Holland blind voor 
toezegging windmolens 
Groetpolder 

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. 

  
18.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.118 van mw. S.S. 
Doevendans (PvdA) over 
Rubbergranulaat op 
kunstgrasvelden 

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. 

  
19.  
Benoeming voorzitter 
Commissie Regionaal 
Overleg luchthaven Texel 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten voor te stellen om de heer F. Kingma te benoemen 

als voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Texel; 
2. de Statenvoordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten toe te 

zenden. 
  
20.  
Vaststelling Handhavings-
uitvoeringsprogramma 
plustaken 2016-2018 
 

Het college besluit: 
1. het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) voor de plustaken 

2016-2018 vast te stellen, en dit als uitvoeringskader mee te geven 
aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord; 

2. de extra budgetten voor het HUP voor de plustaken voor 2016 ter 
beschikking te stellen aan de bij punt 1 genoemde organisaties; 
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3. het extra budget voor toezicht en handhaving bodem voor 2016 ter 
beschikking te stellen aan de Omgevingsdiensten IJmond en 
Noordzeekanaalgebied en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord; en 

4. de betreffende organisaties en Provinciale Staten door middel van 
brieven te informeren over besluitpunten 1 tot en met 3; 

5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
21.  
Nadere toelichting 
uitwerking motie M74 over 
het creëren van 
milieudialogen 
 

Het college besluit: 
1. PS door middel van bijgaande brief verdere toelichting te verschaffen 

over de uitvoering van motie 74/PS 15-12-14 over het creëren van 
milieudialogen; 

2. PS voor te stellen om de motie naar aanleiding van deze aanvullende 
brief alsnog als afgedaan te beschouwen. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                       over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669  12, 16, 18, 19, 20, 21                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088  17                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189  3                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11                                      
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683  1, 2, 13, 14, 15                                        
 
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. 
 


