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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.143 van mevrouw A. van 
Langen-Visbeek (VVD) over 
de vossen 
 

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.  
Begrotingswijziging 2017 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voorgestelde begrotingswijziging 2017 van 

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

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
begrotingswijziging 2017 naar voren te kunnen brengen; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
3.  
Ondertekening 
grondstoffenakkoord deel l 
 

Het college besluit: 
1. machtiging te verlenen aan het IPO om namens het College van 

Gedeputeerde Staten het Grondstoffenakkoord te ondertekenen; 
2. indien het IPO er niet in slaagt namens alle provincies het 

grondstoffenakkoord deel l te tekenen om de gedeputeerde 
Duurzaamheid te machtigen via het Webformulier de betrokkenheid 
van de provincie Noord-Holland te bevestigen; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren via brief. 
  
4.  
Publiceren GS declaraties 
internet 4e kwartaal 2016  
                                      

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

zoals die in het vierde kwartaal 2016 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. 

  
5.  
Kustpact 
 

Het college besluit: 
1. het convenant Kustpact aan te gaan met het ministerie I&M, de 

betrokken andere kustprovincies, kustgemeenten, natuur- en 
milieuorganisaties, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere 
partijen; 

2. gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen om het Kustpact te 
tekenen; 

3. PS hierover te informeren met brief. 
  
6.  
Ruimtelijk-Economische 
Ontwikkel Strategie (REOS) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken Ruimtelijk-Economische 

Ontwikkel Strategie (REOS); 
2. de bestuurlijke betrokkenheid in REOS vanuit PNH vast te stellen; 
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a. portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen als 
algemeen coördinerend bestuurder REOS;  

b. portefeuillehouder Economische Zaken als bestuurlijk 
ambassadeur voor het REOS thema productielandschappen: 
MRA toplocatie “Circulaire Westas”; 

3. PS te informeren via brief. 
  
7.  
Reactie op Regionaal Actie 
Programma Wonen (RAP) 
2016-2020 
 

Het college besluit: 
1. nog niet in te stemmen met het Regionaal Actieprogramma Wonen 

(RAP) SRA 2016-2020; 
2. de drie regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek- 

Waterland met brief te informeren;  
3. met deze drie regio’s  afzonderlijk een proces te starten om alsnog 

tot een volwaardig RAP te komen; 
4. Provinciale Staten met brief te informeren.   

  
8.  
Vaststellen Plan van Aanpak 
Regio Alkmaar RAP Wonen 
 

Het college besluit: 
1. het Plan van Aanpak regio Alkmaar voor het RAP vast te stellen;  
2. de Regio Alkmaar te informeren via brief; 
3. PS met brief te informeren. 

  
9.  
Planstudie Verbinding A8-A9: 
voorkeursontwerpen voor 
Nulplus-, Golfbaan- en 
Heemskerkalternatief 
 
 
 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de voorkeursontwerpen voor het 

Nulplusalternatief, Golfbaanalternatief en Heemskerkalternatief; 
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen een voorlopige 

adviesaanvraag aan ICOMOS in gang te zetten over de 
voorkeursontwerpen voor het UNESCO Werelderfgoed Stelling van 
Amsterdam; 

3. ten behoeve van de resterende planstudiefase € 189.655 extra 
beschikbaar te stellen en daartoe het TWIN-H voorbereidingsbudget 
voor de Verbinding A8-A9 te verhogen van € 1.350.000 naar                   
€ 1.539.655 ten laste van bestemmingsreserve TWIN-H, 
compartiment weg-infrastructuur; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief met bijlage. 
  
10.  
Provinciaal inpassingsplan 
Brug Ouderkerk 
 
 
 

Het college besluit: 
1. in het kader van het in artikel 3.1.1 Bro gevoerde overleg in te 

stemmen met de verwerking van de reacties van Brandweer en 
Rijkswaterstaat zoals beschreven in het ontwerp PIP Toelichting 
paragraaf 7.2.1; 

2. het ontwerp besluit tot vaststelling van hogere waarden vast te stellen 
voor ter inzageleggingen en de terinzagelegging te laten starten op 
26 januari 2017; 

3. het ontwerp-provinciaal inpassingsplan Brug Ouderkerk vast te 
stellen, inclusief alle onderliggende rapporten en conform het 
bepaalde in artikel 3.26 Wro, vrij te geven voor terinzagelegging en 
de terinzagelegging te laten starten op 26 januari 2017; 
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4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het 
college besluit. 

 
11.  
Voorwaarden Blaricum voor 
toetreding project HOV in ´t 
Gooi 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van de gemeente Blaricum met de 

voorwaarden waaronder de gemeente bereid is toe te treden tot het 
project HOV in ´t Gooi; 

2. akkoord te gaan met verzending van de reactiebrief waarin de 
belangrijkste voorwaarden en zorgpunten van de gemeente Blaricum 
worden behandeld en waarin aanvullende voorwaarden worden 
benoemd; 

3. Provinciale Staten met brief te informeren; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
12.  
Tijdstip verrekening 
financiële vergoeding Weg 
over Anna’s Hoeve 
 

Het college besluit: 
1. het verzoek van de gemeente Hilversum voor de onvoorwaardelijke 

betaling van de overeengekomen vergoeding uiterlijk 1 maart 2017 af 
te wijzen; 

2. te reageren op de brief van de gemeente Hilversum d.d. 1 december 
2016 inzake vastlegging afspraken over compensatie voor 
bestemmingswijziging woonwijk plan Anna’s Hoeve door middel van 
brief. 

  
13.  
Eerste begrotingswijziging 
2017 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-eerste begrotingswijziging 2017 vast te stellen; 
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de eerste 

begrotingswijziging 2017 vast te stellen;  
3. de eerste begrotingswijziging 2017 en Statenvoordracht door middel 

van brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 

redactionele aanpassingen. 
  
14.  
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 2017; 
2. de voordracht voor PS en de 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. 
  
15.  
Normenkader 
Rechtmatigheid 2016 
 

Het college besluit: 
1. het Normenkader Rechtmatigheid 2016 vast te stellen; 
2. door middel van brief het Normenkader Rechtmatigheid 2016 aan 

Provinciale Staten ter kennisgeving toe te zenden; 
3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele wijzigingen. 

 
 

 



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 JANUARI 2017 
 
 

 4 

16.  
Gunning aanbesteding 
Leeghwaterbruggen 

Het college besluit: 
1. middels een separate voordracht aan PS voor te stellen het krediet 

vervanging Leegwaterbruggen met € 4,5 miljoen te verhogen; 
2. onder ad 1 genoemde verhoging van het krediet te dekken uit de 

reserve Infrastructuur, budget PMI-projecten Coalitieakkoord 2015; 
3. alvorens tot gunning over te gaan de fractievoorzitters te benaderen 

om instemming te vragen met de voorgestelde aanpak; 
4. vooruitlopend op de goedkeuring van PS ten aanzien onder ad 1 

genoemde verhoging van het krediet de uitvoering van het project 
vervanging Leeghwaterbruggen aan uitvoerder Spie te gunnen; 

5. PS door middel van bijgaande brief te informeren.   
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   4                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   15                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   2, 3                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   5, 6, 7, 8                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   9, 10, 11, 12, 13, 14, 16                                 
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   1                                        
 
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. 
 
 
 


