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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Vaststellen Plan van Aanpak 
RAP Wonen regio 
Gooi en Vechtstreek 

Het college besluit: 
1. het Plan van Aanpak RAP regio Gooi en Vechtstreek vast te stellen; 
2. de Regio Gooi en Vechtstreek te informeren via brief; 
3. PS actief via brief te informeren. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.5 van mw. O.A.C. de Meij 
(50Plus) over bouwplan 
Lange Weeren 
 

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. 

  
3.  
Vrijgeven 
voortgangsrapportage N23 
Westfrisiaweg, 3e tertiaal 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2016, vast te stellen; 
2. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2016 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van PS; 
3. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2016 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van het Ambtelijk Overleg N23 en 
Bestuurlijk Overleg N23. 

  
4.  
Opleggen geheimhouding 
contractstukken N23 WFW 
 

Het college besluit:  
1. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in samenhang 

met het belang genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, en tweede lid, 
sub b en sub g, van de Wob geheimhouding op te leggen op de 
basisovereenkomst en de deelopdracht Uitvoering totdat het geschil 
met Heijmans ofwel door de arbitrage ofwel door de 
onderhandelingen is opgelost; 

2. het verzoek van het statenlid,  mw. Hanneke Kaamer van Hoegee, om 
inzage in de basisovereenkomst en de deelopdracht uitvoering in te 
willigen door deze documenten vertrouwelijk ter beschikking te 
stellen aan de statenleden; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te verzoeken de     
geheimhouding te bekrachtigen. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
Nr.152 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over 
gevolgen stillegging 
werkzaamheden N23 
Westfrisiaweg – 
vervolgvragen 

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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6.  
Aangaan overeenkomst met 
Hilversum zodat de 
gemeente gebruik kan 
maken van de provinciale 
raamovereenkomst Integrale 
Mobiliteitsmanagement 
Architectuur (IMMA) 

Het College en de Commissaris van de Koning besluiten: 
• de overeenkomst van volmacht en lastgeving ten behoeve van het 

project Hilversum Fietst! aan te gaan. 
 
 
 
  

  
7.  
Wijzigingen in provinciaal 
inpassingsplan HOV in 't 
Gooi, trace deel 
Hilversum/Laren 
 

Het college besluit: 
1. de voordracht 'HOV in het Gooi - provinciaal inpassingplan tracédeel 

Hilversum/Laren wijzigingen' vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen de wijzigingen in het provinciaal 

inpassingsplan tracé deel Hilversum/Laren vast te stellen; 
3. de voorliggende voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten door 

middel van brief; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen. 

  
8.  
Stand van zaken 
truckparkeren Schiphol 
gebied 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de stand 

van zaken van het project Truckparkeren in het Schiphol gebied. 

  
9.  
Eindevaluatie 
Uitvoeringsprogramma Visie 
OV 2020 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de evaluatie uitvoeringsprogramma Visie OV 

2020; 
2. de brief over de evaluatie van het uitvoeringsprogramma Visie OV 

2020 vast te stellen en naar Provinciale Staten te versturen 
3. het investeringsbedrag van de OV-Visie maatregel III. Halteprogramma 

stroomlijnennet) met € 505.000 te verlagen van € 3.900.000 naar     
€ 3.395.000; 

4. het investeringsbedrag van de OV-Visie maatregel IV 
Buurtbusmateriaal en OV-chipkaartapparatuur met € 505.000 te 
verhogen van € 1.750.000 naar € 2.255.000 en dit te reserveren voor 
de vervanging van het huidige wagenpark van de 
buurtbusverenigingen. 

  
10.  
Analyserapport MIRT-
onderzoek Oostkant 
Amsterdam 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de conclusies, zoals beschreven in de 

Samenvatting en conclusies van het Analyserapport MIRT-onderzoek 
Oostkant Amsterdam; 

2. in te stemmen met het geschetste doel en de richting voor de in de 
volgende fase uit te werken oplossingsrichtingen zoals verwoord in 
de aanbiedingsbrief van het Ministerie van I&M aan het college van GS 
betreffende het analyserapport MIRT-onderzoek Oostkant 
Amsterdam; 

3. geen apart traject te willen starten voor de uitwerking van opgaven 
die zijn benoemd op het gebied van economie en/of de opgaven voor 
landschap, natuur en water; 

4. de Minister hierover via brief te informeren;  
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5. PS hierover door middel van brief te informeren. 
  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.6 van dhr. J.J.A.M. van 
Hooff (PVV) over 
bereikbaarheid Muiden door 
afgelegen bushaltes 

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. 

  
12.  
Bestuurlijke reactie 
Management Letter 2016 EY 
Accountants 
 

Het college besluit: 
1. de bestuurlijke reactie op de Management Letter 2016 van EY 

Accountants vast te stellen; 
2. de Management Letter 2016 en de bestuurlijke reactie ter informatie 

door te zenden aan Provinciale Staten; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen. 

  
13.  
Verslag handelsreis van 
gedeputeerde Bond naar 
India (november 2016) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verslag van de handelsreis van gedeputeerde 

Bond naar India (november 2016); 
2. PS te informeren door middel van toezending van brief. 

  
14.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.144 van mw. L.D. Vermaas 
(PvdD) over het achterblijven 
van de 
biologische bollenteelt 

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. 

  
15.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.4 van dhr. D.J. van der 
Sluijs (PVV) over Provincie 
hardleers inzake afschot 
smienten? 

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.  
Nulmeting Energiebesparing 
industrie 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het door ECN opgestelde rapport ‘Nulmeting 

energiebesparing industrie’; 
2. onze reactie op het rapport, in de vorm van een brief aan PS, vast te 

stellen; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen. 

  
17.  
Verbreding Noord-Hollands 
Fonds voor Monumenten ten 
bate van herbestemming, 
restauratie en 
verduurzaming 

Het college besluit: 
1. een opdracht uit te werken van maximaal € 4 miljoen aan de Stichting 

Nationaal Restauratiefonds ter verbreding van het Noord-Hollands 
Fonds voor Monumenten, ten bate van herbestemming, restauratie en 
verduurzaming van beschermde monumenten en karakteristiek 
vastgoed in Noord-Holland; 

2. de opdracht te dekken uit de reserve Monumenten, compartiment 
Herbestemming; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 FEBRUARI 2017 
 

 4 

  
18.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.129 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Voortgang 
Asbestregeling 
 

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.  
Standpunt bestuurskracht 
Gooi en Vechtstreek 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ingediende reacties van gemeenten, 

meerdere raadsfracties uit Blaricum, Eemnes en Laren en provincie 
Utrecht op het rapport “Het resultaat telt. Bestuurskrachtonderzoek 
Regio Gooi en Vechtstreek. Gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, 
Laren en Wijdemeren.”; 

2. kennis te nemen van de ingediende reactie van de gemeente Weesp 
en van de toekomstvisie van Weesp gebaseerd op de 
onderzoeksrapporten “Weesp in dialoog” en “Bestuurskracht Weesp”; 

3. de fase van open overleg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de 
Wet algemene regels herindeling, vanaf heden te starten met de 
besturen van de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek; 

4. het bestuur van de Utrechtse gemeente Eemnes uit te nodigen deel te 
nemen aan het genoemde open overleg; 

5. de genoemde procedure te starten met als uitgangspunt om in de 
Gooi en Vechtstreek te komen tot een bestuursmodel met maximaal 
drie gemeenten ter versterking van de lokale en regionale 
bestuurskracht in lijn met het advies van Deloitte en in vervolg op de 
adviezen “Samenwerking Gooi en Vechtstreek” van Winsemius van 
april 2013, “Gooi en Vechtstreek: regio met een plus!?” van Jansen en 
Te Grotenhuis van april 2014 en ons op 23 januari 2015 aan de 
minister van BZK uitgebrachte advies over de bestuurlijke toekomst 
van de regio; 

6. de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente 
Eemnes en provincie Utrecht met brieven te informeren; 

7. PS met brief te informeren. 
  
20.  
Uitkomsten onderzoek motie 
31: “maatwerk voor zonne-
energie in bufferzones” 
 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met de conclusies van het onderzoek naar de 

mogelijkheden voor zonne-energie in de Bufferzones dat is 
uitgevoerd n.a.v. motie 31; 

2. op basis van deze conclusies het ruimtelijk beleid voor zonne-energie 
in Noord-Holland zoals verankerd in de PRV en Uitvoeringsregeling 
ongewijzigd te laten;  

3. PS hierover per brief te informeren en PS voor te stellen de motie 
hiermee als afgedaan te beschouwen;  

4. een afschrift te sturen naar het college van de gemeente 
Haarlemmermeer; 

5. een afschrift te sturen naar de initiatiefnemers van Energy Park 
Zwanenburg; 

6. een afschrift te sturen naar `Kernteam GEEN mega-zonnepanelenpark 
Zwanenburg’; 

7. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen. 
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21.  
Groene Hoek en aanpak 
stimuleringsgebieden zonne-
energie 
 

Het college besluit:  
1. een wijziging van de ruimtelijke regelgeving te gaan uitwerken 

waarmee stimuleringsgebieden voor opstellingen voor zonne-energie 
mogelijk worden gemaakt; 

2. in dit wijzigingsvoorstel in ieder geval het proces en de ruimtelijke 
uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het initiatief Groene 
Hoek (Haarlemmermeer) mee te nemen als kansrijke wijze van 
inpassing en uitvoering; 

3. PS hierover door middel van brief te informeren;  
4. het college van de gemeente Haarlemmermeer hierover door middel 

van brief te informeren; 
5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen. 

 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   16                                      
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   12, 19                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   17, 18       
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   1, 2, 13, 14, 15, 20, 21                             
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
                                        
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. 
 
 


