OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 MEI 2017
Onderwerp
1.
Visie en uitvoeringsstrategie
Breedband Noord-Holland

2.
Ontwerpbegroting 2018 en
jaarstukken 2016
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

3.
Ontwerpbegroting 2018 en
jaarstukken 2016
Omgevingsdienst IJmond

4.
Zienswijze op de
jaarrekening 2016 en de
ontwerpbegroting
2018 van de RUD NHN

Besluit
Het college besluit:
1. de "Visie en uitvoeringsstrategie Breedband Noord-Holland" vast te
stellen;
2. als uitvoeringsstrategie te kiezen voor het ondersteunen van kansrijke
lokale initiatieven en de inzet van de daarbij voorziene financiële
instrumenten nader uit te werken;
3. PS te informeren met brief en het rapport “Strategisch plan Breedband
Noord-Holland” en de “Visie op het digitale netwerk in Noord-Holland”
aan PS aan te bieden in de vergadering waarin ook de Kaderbrief
2018 wordt behandeld;
4. PS voor te stellen motie M68/14-11-2016 als afgedaan te
beschouwen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 en de jaarstukken
2016 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
Ontwerpbegroting 2018 en de jaarstukken 2016 naar voren te
kunnen brengen;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2018 en jaarstukken 2016
van de Omgevingsdienst IJmond;
2. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
Ontwerpbegroting 2018 en jaarstukken 2016 naar voren te kunnen
brengen.
Het college besluit:
3. kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting
2018 van de Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD
NHN);
4. de voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale
Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de jaarrekening
2016 en de ontwerpbegroting 2018 naar voren te kunnen brengen.

5.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.37 van dhr. H.W. Struben
(D66) over veiligheidssituatie De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
omwonenden Schiphol
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 MEI 2017
6.
Groen Kapitaal

7.
Initiatiefvoorstel
“Maatschappelijk
verantwoord inkopen naar
een hoger plan”
8.
Loods Herbestemming
Monumenten Noord-Holland

9.
Vaststelling subsidieplafond
voor het jaar 2017 op
grond van de
Uitvoeringsregeling subsidie
cofinanciering Waddenfonds
Noord- Holland 2014

10.
Kaderbrief 2018

11.
Budgettair neutrale wijziging
beleidsdoelenraming 2017
(4)
12.
Verslag vergadering
stuurgroep Verbinding A8A9 dd 24 maart jl.

Het college besluit:
• ten behoeve van de voorgenomen besluitvorming over de Kaderbrief
2018 op 16 mei 2017, kennis te nemen van de stand van zaken in de
aanpak Groen Kapitaal.
Het college besluit:
1.
door middel van brief Provinciale Staten te adviseren over het
initiatiefvoorstel “Maatschappelijk verantwoord inkopen naar een
hoger plan” van de fracties PvdD-CU-SGP
2.
de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
Het college besluit:
1. de heer P. Oussoren te benoemen tot Loods Herbestemming
Monumenten Noord-Holland;
2. de werkperiode van de Loods vast te stellen op drie jaar; van 16 mei
2017 tot 16 mei 2020;
3. Provinciale Staten te informeren via brief.
Het college besluit:
1. een subsidieplafond van € 911.000 voor het jaar 2017 vast te stellen
op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie cofinanciering
Waddenfonds Noord-Holland 2014;
2. het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie
cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 voor het jaar 2017
in het Provinciaal Blad bekend te maken;
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. de concept Kaderbrief 2018 vast te stellen;
2. de bijlage bij de kaderbrief m.b.t. de reserve bedrijfsvoering vast te
stellen;
3. de voordracht en ontwerpbesluit aan PS vast te stellen;
4. de concept Kaderbrief met bijlage en voordracht met brief aan PS aan
te bieden;
5. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van
aanpassingen naar aanleiding van de behandeling in GS.
Het college besluit:
1. de budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2017
vast te stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.
Het college besluit:
1. op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet in
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g,
van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen
op het verslag van de vergadering van de stuurgroep Verbinding A82
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A9 van 24 maart 2017 en dit verslag onder geheimhouding toe te
sturen naar provinciale staten;
2. aan provinciale staten te verzoeken deze geheimhouding te
bekrachtigen in hun eerstvolgende vergadering;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
13.
Wob-verzoek dorpsraad
Het college besluit:
Andijk inzake rolstoelvervoer 1. het verzoek om informatie inzake de kwestie van het al dan niet
in buurtbussen
vervoeren van reizigers met een rolstoel in buurtbussen grotendeels
in te willigen en verzoeker te informeren door middel van bijgevoegd
besluit;
2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de
beantwoording van dit verzoek;
3. de openbaar te maken documenten te publiceren op
www.noordholland.nl/wob .
14.
Administratief beroep Laan
van Alverna Gemeente
Heemstede

15.
Beantwoording Statenvragen
nr.35 van dhr. J.M.
Bruggeman (SP) over het
concept vervoerplan
Haarlem-IJmond en het
opheffen van bushaltes

Het college besluit:
1. ProRail B.V., de heer G. Nijssen e.a. en mevrouw G. Schouten-van
Zadel in hun beroep te ontvangen;
2. de beroepen gegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 18 oktober 2016, nr.682719 van de
gemeenteraad van de gemeente Heemstede te vernietigen en te
bepalen dat de spoorwegovergang ‘Boekenroodeweg’, ook bekend als
de spoorwegovergang bij de Laan van Alverna aan het openbaar
verkeer wordt onttrokken ex. artikel 11, eerste lid van de Wegenwet;
4. de gemeenteraad van de gemeente Heemstede tot vergoeding te
veroordelen van bij ProRail in verband met de behandeling van het
beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 495,00,
geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende
rechtsbijstand;
5. door middel van brief de gemeente Heemstede, ProRail B.V., Dhr.
Nijssen, Mw. Schouten- van Zadel te informeren;
6. door middel van brief PS te informeren.
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.
Programma kleine
Het college besluit:
infrastructuur Noord-Holland 1. kennis te nemen van de te subsidiëren projecten, die zijn
2017
geprioriteerd op grond van de uitvoeringsregeling subsidie kleine
infrastructuur Noord-Holland 2017;
2. het subsidieplafond van de tender 2017 van de uitvoeringsregeling
subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2017, zoals vastgesteld
bij GS-besluit 841886/841888 van 20 december 2016, voor de
volgende regio’s te wijzigen:
- Gooi en Vechtstreek: het subsidieplafond met € 739.588,- te
verlagen van € 3.176.514,- naar € 2.436.926,-;
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- Noord-Kennemerland: het subsidieplafond met € 739.588,- te
verhogen van € 2.425.702,- naar € 3.165.290,-;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren;
4. het onder 2. genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.
17.
Besluit aangaan gewijzigde
overeenkomst “Mitigatie
effecten stikstofdepositie
Natura 2000 Zeetoegang
IJmond” met Rijkswaterstaat
en Landschap Noord-Holland
(Provinciaal Inpassingsplan
Zeetoegang IJmond)
18.
Ontwikkeling Schiphol

Het college besluit:
1. de wijzigingsovereenkomst “Mitigatie effecten stikstofdepositie
Natura 2000 Zeetoegang IJmond” met Rijkswaterstaat en Landschap
Noord-Holland aan te gaan;
2. portefeuillehouder Zeehavens te machtigen de
wijzigingsovereenkomst te ondertekenen en eventuele redactionele
wijzigingen aan te brengen.

Het college besluit:
1. de brief met betrekking tot ontwikkeling Schiphol te verzenden aan
Kabinetsinformateur mevrouw drs. E.I. Schippers en een afschrift
daarvan door middel van de begeleidende brief aan staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu mevrouw S.A.M. Dijksma;
2. PS door middel van brief te informeren.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
M. Hartog
F. Paardekooper
H. Wijker

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

4632
4813
4813
1860
5316

over de nummers:
2, 3, 4, 5, 6, 18
9
7, 8
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
1

3669
7779
9088
9344
8683

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.
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