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Besluit 

1.  
Begroting 2017 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerpbegroting en meerjarenraming 2017 vast te stellen; 
2. de taakveldenraming 2017 vast te stellen; 
3. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
4. de ontwerpbegroting 2017 en Statenvoordracht met de 

aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te 
zenden; 

5. de brief m.b.t. de afhandeling van motie 25 vast te stellen en aan PS 
te verzenden; 

6. de taakveldenraming daarbij ter kennisname aan Provinciale Staten 
toe te zenden; 

7. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele en toelichtende technische aanpassingen. 

  
2.  
Herstel dak en afwatering 
Fort benoorden Spaarndam 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met verlening van een subsidie van 100% van de in 

aanmerking komende kosten tot een maximum van € 500.000,- aan 
het Recreatieschap Spaarnwoude voor herstel van het dak en het 
afwateringssysteem van Fort benoorden Spaarndam; 

2. aan dit besluit de volgende voorbehouden te verbinden:  
− opname door PS in oktober van het maximale subsidiebedrag van 

€ 500.000 op de lijst buiten uitvoeringsregeling; 
3. PS te informeren door middel van brief. 

  
3.  
Zienswijze op de 
resultaatbestemming 2015 
van de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek (OFGV) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaatbestemming 2015 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
resultaatbestemming 2015 naar voren te kunnen brengen. 

  
4.  
Startnotitie Perspectief 
Groene Hart 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 2015 Groene Hart van 

het Programmabureau Groene Hart; 
2. in te stemmen met de Startnotitie ‘Perspectief Groene Hart’ (incl. 

aanbiedingsbrief) zoals op 16 juni 2016 vastgesteld door de 
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart; 

3. de Voortgangsrapportage 2015 Groene Hart en de Startnotitie 
Perspectief Groene Hart (incl. aanbiedingsbrief) toe te zenden aan 
Provinciale Staten, en daarbij te voor te stellen deze documenten in 
de commissie NLM te bespreken. 

  
5.  
Convenant Landelijk 
Meldpunt Afvalstoffen 
 

Het college besluit: 
1. het convenant voor het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen met de 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en met de Vereniging van 
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Gemeenten aan te gaan; 
2. de voorzitter van het IPO, commissaris van de Koning mevrouw drs. 

A.Th.B. Bijleveld-Schouten, te machtigen het convenant te tekenen. 
  
6.  
Wijziging mandaatbesluit 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. de wijziging van het Besluit mandaat, machtiging en volmacht 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 2014 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen; 

2. het onder punt 1 genoemde mandaatbesluit, na verkrijging van 
instemming van de directeur van de RUD NHN, te publiceren in het 
provinciaal blad. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.88 van mw. C. Boelhouwer 
(SP) over helihaven VUmc 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.101 van dhr. M.R.F. 
Wiesehahn (VVD) en mw. A. 
van Langen-Visbeek (VVD) 
over de kraak van de 
Amsterdamse boerderij 
Landgenoegen 

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. 

  
9.  
Beantwoording prealabele 
vraag Beachpark 
recreatiegebied 
Geestmerambacht, gemeente 
Langedijk 

Het college besluit: 
1. de prealabele vraag van de gemeente Langelijk m.b.t. het initiatief 

Beachpark in Geestmerambacht te beantwoorden door middel van 
brief; 

2. de gedeputeerde te machtigen. 
  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.100 van mw. O.A.C. de 
Meij (50PLUS) en dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over te 
weinig woningen voor een 
stijgend aantal daklozen en 
mensen uit kwetsbare 
groepen 

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. 

  
11.  
Participatie- en 
communicatieplan 
Omgevingsvisie NH2050 
 

Het college besluit: 
1. het participatie- en communicatieplan Omgevingsvisie NH2050 vast te 

stellen; 
2. het participatie- en communicatieplan Omgevingsvisie NH2050 met 

brief aan PS te zenden ter bespreking in de commissie RWW. 
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12.  
Benoeming bestuurslid 
Stichting 
Administratiekantoor 
“Aandelen Zeehaven 
IJmuiden-N.V.” 

Het college besluit: 
1. de Gedeputeerde Zeehavens te benoemen tot lid van het bestuur van 

de Stichting Administratiekantoor “Aandelen Zeehaven IJmuiden-N.V.”, 
voor een periode van vier jaar; 

2. de brief te sturen aan Zeehaven IJmuiden N.V. om het besluit onder 1. 
mee te delen. 

  
13.  
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Onderhoud (PMO) 2017-
2021 
 

Het college besluit: 
1. het PMO 2017-2021en de daarin genoemde projecten vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen: 

o de projectkredieten voor de uitvoering van 
vervangingsinvesteringen (in totaal € 22,80 miljoen) te 
verstrekken; 

o de projectkredieten voor de vervangingsinvesteringen 
wegtrajecten die onderdeel zijn van N23 uit 2016 te verlagen 
met € 4,73 miljoen;  

o kennis te nemen van de actuele kasritmes van de lopende 
kredieten en de geprogrammeerde kasritmes voor 
vervangingsinvesteringen, zoals gespecificeerd in het PMO 
2017-2021; 

3. voordracht PMO 2017-2021 vast te stellen en voor te leggen aan 
Provinciale Staten; 

4. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen zo nodig kleine/minder 
ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het PMO en de voordracht 
voor verzending naar Provinciale Staten. 

  
14.  
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Infrastructuur (PMI) 2017-
2021 

Het college besluit: 
1. het concept PMI 2017-2021 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te vragen het bij het PMI 2014-2018 beschikbaar 

gestelde bedrag van € 46,14 miljoen ter dekking van de hoger 
geraamde uitgaven (ten laste van de reserve TWIN-H, compartiment 
Weginfrastructuur door verlaging van de gereserveerde middelen voor 
het project Verbinding A8-A9) niet in te zetten; 

3. daartoe de Voordracht PMI 2017-2021 vast te stellen; 
4. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 2017-2021 gelijktijdig 

te behandelen met de Begroting 2017; 
5. de portefeuillehouder te machtigen kleine wijzigingen aan te brengen 

in het PMI en de voordracht na behandeling in Gedeputeerde Staten. 
  
15.  
Tussenstap Duinpolderweg: 
Oplossingsrichtingen 
PlanMER 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de inhoud van het advies van de Adviesgroep 

Bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek c.a. over de inrichting van de 
MER; 

2. kennis te nemen van de rapporten van het Ingenieursbureau RHDHV 
en de projectorganisatie Duinpolderweg met bijbehorende 
correspondentie; 

3. vast te stellen dat de adviezen en de rapportages de basis vormen 
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voor de inrichting van de MER; 
4. op basis van de rapportage en bijgaande adviezen de volgende 

alternatieven in de MER Duinpolderweg op te nemen: 
a. Nulalternatief 
b. Midden alternatief 
c. Zuidelijk alternatief 
d. Zienswijze van de gemeenteraad van Hillegom 
e. Het Parelalternatief 2.0 
f. De Nieuwe N206 
g. NOG Beter 2.0 

5. Provinciale Staten hierover te informeren met de brief in afschrift aan 
de Adviesgroep. 

  
16.  
WOB-Verzoek Duinpolderweg 
K. van Broekhoven 
 

Het college besluit: 
1. te beslissen op het verzoek om informatie van de heer van 

Broekhoven van 7 juli 2016 met betrekking tot de Duinpolderweg 
conform de brief; 

2. deze brief ter beantwoording van het verzoek om informatie te 
verzenden aan de heer van Broekhoven; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
17.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.81 van mw. O.A.C. de Meij 
(50PLUS) en dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over 
besluitvorming project 
Duinpolderweg en stand van 
zaken financiering project 
N.O.G. (voorheen 
Statenvragen 58) 

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.87 van dhr. S. van Berkum 
(GroenLinks), dhr. W. 
Hoogervorst (SP), mw. L.D. 
Vermaas (PvdD) en dhr. 
M.C.A. Klein (CU-SGP) over 
project Duinpolderweg; gang 
van zaken met betrekking tot 
de Adviesgroep 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.83 van dhr. J.J.A.M. van 
Hooff (PVV) over de NS-
dienstregeling BUCH-
gemeenten 

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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20.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 85 van dhr. S. van 
Berkum (GroenLinks) over 
visie NS en 4 grote steden 
“contouren voor een nieuw 
Nederlands mobiliteitsplan” 

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. 

  
21.  
Samenwerkingsovereen-
komst HOV Aalsmeer en 
Knooppunt Schiphol Zuid 

Het college besluit: 
1. de overeenkomst met de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten 

Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn over het project HOV 
Aalsmeer en knooppunt Schiphol Zuid aan te gaan en de 
portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen zo nodig 
redactionele wijzigingen aan te brengen en de overeenkomst te 
ondertekenen; 

2. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over dit besluit. 
  
22.  
Advies bij initiatiefvoorstel 
“modernisering 
tankstationbeleid” 
 

Het college besluit: 
1. advies uit te brengen bij het initiatiefvoorstel “modernisering 

tankstationbeleid” door middel van brief aan te bieden aan Provinciale 
Staten; 

2. te onderzoeken, op welke wijze de Provincie op efficiënte wijze een 
bijdrage kan leveren aan de plaatsing en exploitatie van snelladers in 
Noord-Holland. 

  
23.  
Publieke laadpalen: plaatsing 
nieuwe palen en exploitatie 
operationele palen in 3 
provincies (via project MRA-
Elektrisch) 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het starten van de plaatsing van maximaal 1.200 

publieke laadpalen in de periode september 2016-eind 2018; 
2. een gezamenlijke aanbesteding ten behoeve van gemeenten te 

organiseren voor de EVnet-palen in de 3 provincies middels een 
concessie voor het exploiteren en beheren van tot 452 publieke 
laadpalen; 

3. de Voorwaarden deelname Gemeente aan inkoop 
Oplaadinfrastructuur MRA-Elektrisch vast te stellen, waarin afspraken 
tussen provincie (namens MRA-E) en gemeenten worden vastgelegd 
met betrekking tot het leveren en beheren van oplaadpalen voor 
elektrische voertuigen; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
24.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.91 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over Burgemeesters 
falen inzake aanpak 
islamitisch geweld 

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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25.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.99 van mw. C. Boelhouwer 
(SP) over acute hartzorg in 
Den Helder 
 

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. 

  
26.  
Rapportage Herstructurering 
en Intelligent Ruimtegebruik 
Bedrijventerreinen (HIRB) 
2016 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Rapportage Herstructurering en Intelligent 

Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) 2016; 
2. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
27.  
Beantwoording motie 
glasvezel (M11 PS23-05-
2016) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport ter uitvoering van de 

motie glasvezel (M11 PS 23-05-2016); 
2. op basis van het uitgevoerde onderzoek de ambitie ten aanzien van 

breedband zoals opgenomen in het Strategisch Beleidskader 
Economie ongewijzigd te laten; 

3. PS te informeren met brief en voor te stellen de motie glasvezel als 
afgedaan te beschouwen; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
28.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.97 van mw. C. Boelhouwer 
(SP) inzake Recreatie Noord-
Holland N.V. 

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. 

  
29.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.96 van dhr. W. 
Hoogervorst, mw. C. 
Boelhouwer (SP) en mw. 
O.A.C. de Meij (50Plus) over 
gunning bediening 
kunstwerken 

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. 

  
30.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.86 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) over de 
veenstand in 
Noord-Holland 

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.  
Investeringskader 
Waddengebied 2016 – 2026 
 

Het college besluit: 
1. het concept investeringskader Waddengebied 2016 - 2026 vast te 

stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan PS; 
2. de Statenvoordracht vast te stellen;  
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3. PS door middel van brief te informeren; 
4. de portefeuillehouder te machtigen redactionele aanpassingen te 

doen in het Statenvoorstel en het Investeringskader, mede op basis 
van de besluitvorming in de drie colleges. 

  
32.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.98 van mw. J.M.E de 
Groot (SP) inzake Afsluitdijk 
 

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   3, 4, 5, 6, 7, 8 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                               1, 30, 31, 32                  
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                               24, 25  
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               29  
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   2, 9, 10, 11 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   26, 27, 28 
 
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. 
 


