OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 MEI 2017
Onderwerp
1.
Verzoek tot wijziging
regelgeving geborgde zetels
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
(HHNK)

2.
Zienswijzen financiële
stukken recreatieschappen

Besluit
Het college besluit:
1. geen aanleiding te zien om het besluit uit 2007 te heroverwegen en
van oordeel te zijn dat geen grond aanwezig is om een wijziging van
het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier 2008 op het punt van de geborgde zetels
ongebouwd te overwegen;
2. Boeren Burgers Waterbelang per brief over dit besluit te informeren;
3. PS per brief te informeren;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. door middel van de voordracht en ontwerpbesluit PS kennis te laten
nemen van de jaarrekeningen 2016 en de concept
begrotingswijzigingen 2017 en de conceptbegrotingen 2018 van de
recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Groengebied
Amstelland, Twiske-Waterland, Spaarnwoude en Plassenschap
Loosdrecht e.o., en voor te stellen navolgende zienswijzen kenbaar te
maken aan genoemde recreatieschappen:
a. Wij verzoeken de besturen van de recreatieschappen Alkmaarderen Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland
en Spaarnwoude om bij de najaarsrapportage 2017 het verloop
van de bestemmingsreserves te onderbouwen met een
meerjarenraming van de bestedingen en hierbij tevens de
noodzaak van verhoging van de participanten bijdragen te
onderbouwen;
b. wij verzoeken de besturen van de recreatieschappen Alkmaarderen Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland
en Spaarnwoude om bij de begrotingswijziging 2017 en
najaarsrapportage 2017 betere toelichtingen te geven op de
oorzaken en gevolgen van afwijkingen van de begrotingen en
daarbij specifiek aandacht te besteden aan de haalbaarheid van
de uitvoering van doorgeschoven projecten in het volgende jaar
en wat de gevolgen hiervan zijn op de meerjarenraming van de
bestedingen binnen de bestemmingsreserves;
c. wij verzoeken de besturen van de recreatieschappen Alkmaarderen Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland
en Spaarnwoude de maatschappelijke ontwikkelingen te volgen
door een aanbesteding te doen voor een nieuwe accountant;
d. wij verzoeken het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. toe te
lichten hoe de meerjarenprognose (tot 2021) van de
financieringsbehoefte zich verhoudt tot de verwachte
investeringen tot 2021;
e. wij vragen het bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o. of het
voornemens is om de neerwaartse meerjarige ontwikkeling van de
solvabiliteit bij te sturen;
f. wij attenderen de besturen van de recreatieschappen Alkmaarderen Uitgeestermeer, Groengebied Amstelland, Twiske- Waterland,
Spaarnwoude en Plassenschap Loosdrecht op de wijziging in het
besluit begroten en verantwoorden provincies en gemeenten (BBV)
waardoor vanaf 2018 ook investeringen met een maatschappelijk
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Besluit
nut geactiveerd dienen te worden;
2. aan PS voor te stellen om de dekking voor de ontbrekende middelen
in de provinciale begroting 2018 van per saldo € 23.693 als volgt te
verwerken:
a. in programma 6, begrotingspost 791602 recreatieschappen
hogere lasten op te nemen van € 101.144 en
b. in programma 8, begrotingspost 705060, doorschuif BTW hogere
baten op te nemen van € 124.837
en te betrekken bij de integrale afweging van de begroting 2018;
3. de dagelijkse besturen van de recreatieschappen na de
commissievergadering van 8 juni per brief de provinciale zienswijzen
toe te sturen. De zienswijzen worden onder voorbehoud van de
definitieve vaststelling van de zienswijzen in de Provinciale
Statenvergadering van 10 juli verzonden.

3.
Zienswijze op de
begrotingswijzigingen 2017
en Begroting 2018 van de
OFGV

4.
Beantwoording Statenvragen
nr.36 van dhr. A.E. van Liere
(PvdD) en mw. A.A.J. Jellema
(PvdA) over Oostvaardersplassen
5.
Zienswijze op
begrotingswijziging 2017
GNR

6.
Beslissing op bezwaar
baggerdepot Heemstede

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2017 en de Begroting
2018 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV);
2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat
Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
begrotingswijziging 2017 en de ontwerpbegroting 2018 naar voren te
kunnen brengen;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voorgestelde begrotingswijziging 2017 naar
aanleiding van het beleidsplan en de transitiebegroting 2017-2018
van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR);
2. in te stemmen met bijgaande zienswijze en deze naar GNR te
versturen;
3. Provinciale Staten hierover met brief te informeren;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. bezwaarmaker in bezwaar te ontvangen;
2. bezwaar gegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 7 oktober 2016 te herroepen en in plaats
van het bestreden besluit een nieuw besluit te nemen, inhoudende:
o het doorzenden van het verzoek om handhaving voor zover het
betreft de overtreding van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht aan Burgemeester en Wethouders van
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Heemstede;
en
o over te gaan tot handhaving op grond van artikel 13 Wet
bodembescherming;
4. de gedeputeerde te machtigen om PS door middel van brief te
informeren.

7.
Voortgangsrapportage social
return 2017

8.
Interbestuurlijk Toezicht
Nieuw beleid 2018-2021 en
Jaarverslag 2016

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ‘voortgangsrapportage social return mei
2017’;
2. het ‘doelgroepwaardenmodel’ (hoofdstuk 3 van de rapportage) toe te
gaan passen;
3. PS te informeren via brief en de ‘voortgangsrapportage social return
mei 2017’.
Het college besluit:
1. de nota Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2018-2021 vast te stellen;
2. kennis te nemen van het jaarverslag over de uitvoering van het
interbestuurlijk toezicht 2016;
3. kennis te nemen van de publicatie van de beoordelingen van de
gemeenten over 2016 op de vier risicodomeinen Financiën,
Omgevingsrecht, Archief- en Informatiebeheer en Huisvesting
verblijfsgerechtigde asielzoekers via de webpagina www.noordholland.nl/ibt (Viewer = https://maps.noord-holland.nl/ibt).
4. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel
van brief.

9.
Advies aangepaste versie
Het college besluit:
initiatiefvoorstel “Echt
1. het advies op de aangepaste versie van het initiatiefvoorstel “Echt
Groene Stroom voor
Groene Stroom voor provincie Noord-Holland” van CU-SGP vast te
provincie Noord-Holland” van
stellen;
CU-SGP
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.
10.
Tweede herstelbesluit PIP
Netuitbreiding Kop van
Noord-Holland
11.
Zienswijze
herindelingsadvies nieuwe
gemeente Haarlemmermeer

Het college besluit:
1. bijgaand herstelbesluit ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te
leggen;
2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het herindelingsadvies van de gemeenten
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer d.d. 13 april
2017;
2. bijgaande conceptbrief aan de minister van BZK vast te stellen en
daarin een ondersteunende zienswijze te geven;
3. het herindelingsadvies en de conceptbrief aan de minister van BZK
met onze zienswijze aan PS te zenden met het verzoek deze te
bespreken in de commissie EEB van 12 juni 2017;
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4. het verzoek van de Dorpsraad Spaarndam in de petitie d.d. 8 mei
2017 niet te honoreren en de Dorpsraad met brief te berichten.

12.
Definitieve verklaring van
geen bedenkingen voor
windpark Ferrum
13.
Definitieve verklaring van
geen bedenkingen voor
windpark Groetpolder

14.
Ontwikkelingsperspectief en
Actieagenda Circulaire
Economie

15.
Procedure
Investeringsprogramma
Waddengebied

16.
Zienswijze concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) Net op Zee

17.
Reactie op voorontwerpbestemmingsplan
sportcomplex en

Het college besluit:
• PS door middel van voordracht voor te stellen om de verklaring van
geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor
windpark Ferrum in de gemeente Velsen af te geven.
Het college besluit:
• PS door middel van voordracht voor te stellen om de verklaring van
geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het
gedeeltelijk herstructureren van windpark Groetpolder aan de
Groetpolderweg in Lutjewinkel in de gemeente Hollands Kroon af te
geven.
Het college besluit:
1. het Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie vast te stellen;
2. onder voorbehoud van vaststelling van de Kaderbrief 2018 door
Provinciale Staten de Actieagenda Circulaire Economie 2017-2020
vast te stellen;
3. de voordracht aan Provinciale Staten voor het
Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie vast te stellen;
4. PS te informeren met brief;
5. de gedeputeerde Circulaire Economie te machtigen om redactionele
wijzigingen door te voeren naar aanleiding van de bespreking in de PS
(commissie EEB);
6. de portefeuillehouder Circulaire Economie te machtigen binnen de
financiële en inhoudelijke kaders van het Ontwikkelingsperspectief en
de Actieagenda het beleid adaptief en in samenwerking met externe
partners vorm te geven.
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de procedure voor het Investeringsprogramma
Waddengebied;
2. de publieksversie van het Investeringsprogramma ter informatie aan
Provinciale Staten te verzenden
Het college besluit:
1. een zienswijze in te dienen als reactie op de concept Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) bij de Minister van Economische
Zaken;
2. PS te informeren via brief.
Het college besluit:
1. bijgaande vooroverlegreactie op het voorontwerpbestemmingsplan
sportcomplex en vrijkomende locaties in Egmond aan den Hoef aan
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vrijkomende locaties
Egmond aan den Hoef

de gemeente Bergen te zenden;
2. PS met bijgaande brief te informeren;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

18.
Beantwoording Statenvragen
nr.52 van mw. E.A.S. Rommel
(VVD) over nieuwe feiten in
kwestie beoogde fusielocatie
Egmonder sportclubs op
historische bollengrond
19.
Voortgang
Investeringsagenda
doorstroming openbaar
vervoer 2015-2020
20.
Verbinding A8-A9, reactie
ICOMOS

21.
BEL/MOB
Gunning aanbesteding OV
concessie Noord-Holland
Noord 2018-2028

22.
Tweede Actualisering PMI
2017-2021

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.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgang van het Uitvoeringsprogramma van
de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020;
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de reactie van ICOMOS op de Heritage Impact
Assessment A8-A9 welke 28 februari 2017 door de Staat der
Nederlanden is ingediend;
2. de reactie te betrekken bij het vaststellen van het voorlopig
voorkeursalternatief verbinding A8-A9;
3. De brief aan PS te versturen;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

Het college besluit:
1. Overeenkomstig het advies van het beoordelingsteam de aanbieding
van C) aan te wijzen als economisch meest voordelige inschrijving
voor de OV-concessie Noord-Holland Noord 2018-2028;
2. de OV-concessie Noord-Holland Noord 2018-2028 door middel van
bijgaand Concessiebesluit te verlenen aan C) onder de opschortende
voorwaarde dat is vastgesteld dat er ten aanzien van C) geen
uitsluitingsgronden van toepassing zijn en dat C) voldoet aan alle
geschiktheidseisen;
3. aan C) subsidie te verstrekken conform het gestelde in bijgaande
Subsidiebeschikking voor het verrichten van het openbaar vervoer in
het concessiegebied Noord-Holland Noord;
4. bijgaande Uitvoeringsovereenkomst met C) aan te gaan;
5. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de
concessiedocumenten (Concessiebesluit, Subsidiebeschikking en
Uitvoeringsovereenkomst) redactioneel te wijzigen en te
ondertekenen namens GS;
6. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten beschikbaar te
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

stellen voor een totaalbedrag van € 89.380.000,=, waarvan na aftrek
van bijdragen van derden c.q. uit eigen reserves en budgetten ter
grootte van € 38.797.731,=, uiteindelijk € 50.582.269,= ten laste van
de kapitaallasten komt:
a. Blauwe Golf vervolg (verhoging krediet)
€ 220.000
alg-40 Uitvoering beleidskader verkeersmanagement
Noord-Holland (verhoging krediet)
€ 710.000
b. HOV-03 Hoogwaardig OV in 't Gooi (verhoging
krediet)
€ 400.000
c. HOV-05 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol
Oost, ged. Stationsplein-Fokker Logistics Park
(v/h Fokkerweg-Schiphol Rijk) (verhoging krediet)
€ 2.600.000
d. N197-02 Reconstructie Velsertraverse (vanaf hmp.
3,5) t/m de oostelijke aansluiting A22 (verhoging
krediet)
€ 325.000
e. N236-06 Reconstructie N236, deel 1:
Loosdrechtdreef-Gein Zuid (verhoging krediet)
€ 500.000
f. N241-13 Trajectbenadering N241b, gedeelte
N242-A7 (voorbereidingskrediet)
€ 6.100.000
g. N242-19 Aanpassingen N242, gedeelte N504Leijerdijk, inclusief parallelweg (oude N242)
€ 1.710.000
h. N243-06 Trajectbenadering N243a
(voorbereidingskrediet)
€ 6.000.000
i. N247-16 Bereikbaarheid Waterland: maatregelen
N247
€ 40.300.000
j. N504-09 Trajectbenadering N245a: deeltraject
N504,gedeelte N245-N242
€ 3.565.000
k. N509 Brug Oosthuizen (verhoging krediet)
€ 300.000
l. N517-01 Verlengen busbaan en aanleg linksafstrook € 3.400.000
m. N522-05 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk
(verhoging krediet)
€ 23.250.000
Provinciale Staten voor te stellen de kredieten alg-25
Netwerkmanagement Noord-Holland en N235-03 Bereikbaarheid
Waterland: maatregelen N235 af te ramen;
Provinciale Staten voor te stellen het krediet alg-25
Netwerkmanagement na aframing af te sluiten;
daartoe de Voordracht Tweede actualisering PMI 2017-2021 vast te
stellen;
Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in de
vergadering van 10 juli 2017 in verband met de voortgang van de
projecten;
de voortgangsrapportage PMI 2017-2021 vast te stellen en toe te
zenden aan Provinciale Staten;
De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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23.
Verpachtingen 2018

Het college besluit:
1. de evaluatie “Pachtproces 2017” vast te stellen en de conclusies en
aanbevelingen over te nemen;
2. de nota “uitgangspunten voor de verpachtingen 2018” vast te stellen;
3. Provinciale Staten per brief te informeren over dit besluit.

24.
Tussentijdse kredietaanvraag Het college besluit:
projecten uit het PMO 2017- 1. Provinciale Staten te vragen voor uitvoering van het Provinciaal
2021
Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2017-2021 de volgende
kredieten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van
€ 3.690.000:
Ten laste van kapitaallasten investeringen Wegen (totaal
€ 1.050.000):
a. N520b-02, Vervangen KW 25C34 in combinatie
€ 400.000
met de N520b-01 (verhoging krediet)
b. N516a-02 vervangen KW 25b16 (verhoging krediet)
€ 650.000
Ten laste van kapitaallasten investeringen Vaarwegen
(totaal € 2.640.000):
a. K20/10/09a-01, vervangen oever vaarwegvak 6
€ 840.000
b. K20N-05, Koopvaardersschutsluis,
€ 1.200.000
herstelwerkzaamheden kolk- en damwand sluis
(voorbereidingskrediet)
c. K20N, vervangen Stolperbasculebrug
€ 600.000
(voorbereidingskrediet)
2. het krediet Weginfrastructuur 2013 (inclusief openbaar
vervoersinfrastructuur) van € 14.360.000 met € 150.000 te verlagen
naar € 14.210.000;
3. daartoe de voordracht “tussentijdse kredietaanvraag projecten uit het
PMO 2017” vast te stellen;
4. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in de
vergadering van 10 juli 2017 in verband met de voortgang van de
projecten.
25.
Jaarstukken 2016

Het college besluit:
1. de ontwerp-jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen;
3. de ontwerp-jaarstukken 2016 en Statenvoordracht met bijgaande
aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te
zenden;
4. de productenrealisatie 2016 vast te stellen en ter kennisname aan te
bieden aan PS;
5. de Portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele
aanpassingen aan te brengen in de stukken.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad

over de nummers:
2, 3, 4, 5, 6

tel. (06) 4632 3669
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tel. (06) 4813 7779

1, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

R. Fillet
M. Hartog
R. van der Werf

tel. (06) 1830 6074
tel. (06) 4813 9088
tel. (06) 3168 8189

11
7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
17, 18

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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