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1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 115 van mw. O.A.C. de 
Meij (50PLUS) over 
monitoring RAP's 
 

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. 

  
2.  
Rapportage kwartiermaker 
breedband 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport “Breedband in de provincie Noord- 

Holland”; 
2. nader te verkennen wat de provinciale rol is in het mogelijk maken 

van snel internet in het buitengebied; 
3. een verkenning te starten om tot verschillende opties te komen 

waarbij de financiële consequenties evenals de rollen en (financiële) 
bijdragen van gemeenten en andere partijen in beeld worden 
gebracht en hierbij ook de fiscale aspecten te betrekken, inclusief 
staatssteuntoets; 

4. PS te informeren door middel van brief. 
  
3.  
Beslissing op bezwaar 
(contrair) verkeersbesluit 
stopverbod Zijdelveld 
gemeente Uithoorn 
 

Het college besluit: 
1. de bezwaren van F. Roling en de Werkgroep Zijdelveld niet-

ontvankelijk te verklaren; 
2. de overige bezwaren ongegrond te verklaren; en  
3. de bestreden beslissing van 28 juli 2015 (649247/649257) niet te 

herroepen. 
  
4.  
Reactie op brief financieel 
toezicht: vorm en 
bevindingen 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van het ministerie van BZK m.b.t. 

financieel toezicht 2014; 
2. de voordracht voor PS en concept brief van PS aan de minister van 

BZK vast te stellen; 
3. de voordracht en concept brief aan BZK met brief aan PS te 

verzenden. 
  
5.  
IPO Bestuur 28 januari 2016 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het IPO 

bestuur d.d. 28 januari 2016. 
  
6.  
Wob-verzoek onderzoeken 
en adviezen TransTec 
Texelhopper 
 

Het college besluit: 
1. in antwoord op het verzoek van mevrouw Rodrigues Pereira om 

‘adviezen en onderzoeken van TransTec in opdracht van de provincie 
Noord-Holland voor de Texelhopper’, te constateren dat er geen 
documenten zijn welke voldoen aan dit verzoek; 

2. mw. Rodrigues Pereira door middel van brief over dit besluit te 
informeren; 

3. PS door middel van brief over het besluit te informeren. 
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7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 116 van mw. C. 
Boelhouwer (SP) n.a.v. 
beantwoording Statenvragen 
nr. 103-2015 d.d. 9 oktober 
2015 

Het college neemt kennis van de brief van de commissaris van de Koning. 
 
 

  
8.  
Publiceren GS declaraties 
internet 4e kwartaal 2015 
 

Het college besluit: 
1. Het overzicht met te publiceren declaraties en facturen van GS-leden, 

zoals die in het vierde kwartaal van 2015 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. 

  
9.  
Ontwerpbesluit aanwijzen en 
afvoeren zwemplekken 2016 
 

Het college besluit: 
1. De volgende ontwerpbesluiten vast te stellen: 

A. op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het regionaal 
waterplan provincie Noord-Holland Watervisie 2016-2021 
tussentijds te herzien, waarbij de functie zwemwater wordt 
toegekend aan: 
- strand Villa Westend (gemeente Velsen)  
en de functie zwemwater wordt ingetrokken voor 
- Ursemmerplas (gemeente Koggenland); 

B. op grond van artikel 10b, lid 2 van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden, de zwemplekken in 
oppervlaktewater aan te wijzen, zoals opgenomen in bijlage 4 bij 
dit besluit; 

2. De onder 1. genoemde ontwerpbesluiten en de toelichting daarop ter 
inzage te leggen conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht en dit te publiceren in de regionale bladen; 

3. De betrokken locatiehouders en waterbeheerders per brief op de 
hoogte te stellen van de ter inzage legging. 

  
10.  
Gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst IJmond 
(ODIJ) 
 

Het college besluit: 
1. onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten in te 

stemmen met de door het Dagelijks Bestuur voorgestelde wijzigingen 
in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond; 

2. Provinciale Staten toestemming te vragen op het onder 1 genoemde 
besluit; 

3. de statenvoordracht vast te stellen; 
4. na verkregen toestemming van Provinciale Staten het bestuur van de 

Omgevingsdienst IJmond over de besluiten te informeren. 
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11. 
Tweede Tranche 
Leefbaarheidsfonds 
Schipholregio 
 

Het college besluit: 
• De notitie “Niet bij steen alleen” met de lijnen voor de uitvoering van 

de Tweede tranche van het leefbaarheidsfonds Schiphol met 
begeleidende brief ter informatie toe te zenden aan Provinciale 
Staten. 

  
12.  
Evaluatie Nieuw West Airport 
Express 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de evaluatie van het project Nieuw West Airport 

Express; 
2. het evaluatierapport met begeleidende brief ter informatie toe te 

zenden aan Provinciale Staten. 
  
13.  
Agenda DB vergadering OD 
NZKG 27 januari 2016 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 

bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 27 
januari 2016. 

  
14.  
Anterieure overeenkomst bij 
PIP Netuitbreiding 
Kop van Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. de anterieure overeenkomst PIP Netuitbreiding Kop van Noord-

Holland aan te gaan met TenneT TSO B.V. en Liander N.V.; 
2. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen de 

overeenkomst te ondertekenen. 
  
15.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 129 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over nieuwe windmolen 
van 175 m in de polder 
 

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. 

  
16.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 126 van dhr. N. 
Kaptheijns (PVV) over onder 
toezicht staande gemeente 
Langedijk smijt geld over de 
balk inzake opvang 
asielzoekers 

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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17.  
Beroep zonnecollectoren 
Rijsenhout; beslissen 
omtrent voortzetten 
beroepsprocedure 
 

Het college besluit: 
1. het beroep tegen het wijzigingsplan ‘Rijsenhout glastuinbouw 1e 

wijziging’ in te trekken; 
2. de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State mede te 

delen dat wij het beroep tegen het wijzigingsplan ‘Rijsenhout 
glastuinbouw 1e wijziging’ intrekken; 

3. Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer en Provinciale 
Staten te berichten dat het beroepschrift is ingetrokken. 

  
18.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 128 van dhr. J. Portegijs 
(PVV) over mogelijke 
Interpretatieruimte 
provinciaal natuur- en 
ruimtelijk beleid gebruiken 
voor broodnodige 
woningbouw 
 

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. 

  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   10, 11, 12, 13, 14, 15 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39   8, 9                                                 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09   5, 7                                                             
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   1, 16, 17, 18 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   3, 4, 6 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   2 
 
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. 
 
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene 
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk 
 


