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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1.  

Geuronderzoek Givaudan 

oktober 2017 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de beoordeling door de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied van het geuronderzoek van oktober 2017 van 

Givaudan;  

2. de uitkomst van de beoordeling van dit geuronderzoek te bevestigen 

aan het college van Burgemeester & Wethouders van Gooise Meren; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 

  

2.  

Beheer Monument MH17 

 

Het college besluit: 

1. het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude middels 

bijgaande brief te verzoeken het opdrachtgeverschap van het beheer 

van het Monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de ramp 

met de MH17 op zich te nemen en dit te laten verwerken bij de eerste 

begrotingswijziging van 2018 van het recreatieschap; 

2. vooruitlopend op de eerste begrotingswijziging van 2018 van het 

recreatieschap en vooruitlopend op deze goedkeuring van de eerste 

begrotingswijziging 2018 door PS eenmalig de participantenbijdrage 

voor 2018 aan het Recreatieschap Spaarnwoude te verhogen met       

€ 225.000,-, onder de voorwaarde dat Spaarnwoude het 

opdrachtgeverschap als bedoeld in besluit 1 op zich neemt; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over dit 

besluit. 

  

3.  

Zienswijze op de 

begrotingswijziging 2018 en 

Resultaatbestemming 2016 

van de OFGV 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 en de 

Resultaatbestemming 2016 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek (OFGV); 

2. Dde voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat Provinciale 

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 

begrotingswijziging 2018 en de Resultaatbestemming 2016 naar 

voren te brengen. 

  

4.  

Luchthavenbesluiten en 

luchthavenregelingen 

 

Het college besluit: 

1. Provinciale Staten via de brief te informeren over de stand van zaken 

met betrekking tot de uitvoering van de provinciale luchtvaarttaken. 

  

5.  

Beleidsregel Tijdelijk en 

Uitzonderlijk Gebruik en 

legesheffing provinciale 

luchtvaarttaken 

 

Het college besluit: 

1. de wijziging van de Beleidsregel Tijdelijk en uitzonderlijk gebruik 

luchtvaartuigen vast te stellen; 

2. via de Legesverordening 2018 en tarieventabel 2018 een voorstel aan 

Provinciale Staten voor te leggen voor het heffen van leges voor 

provinciale luchtvaarttaken; 

3. Provinciale Staten via brief te informeren over bovenstaande 

besluiten. 
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6.  

Vervolg Arhi procedure Gooi 

en Vechtstreek 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van bijgaande brieven van de gemeenten Weesp, 

Hilversum, Huizen, Blaricum en Laren; 

2. a. De provinciale arhi-procedure te verlengen voor de gemeenten 

Weesp en Gooise Meren tot na het besluit van de raad van Weesp op 9 

november 2017 en, indien de raad van Weesp besluit met welke 

gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op 

afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi-

procedure voor Weesp en Gooise Meren te beëindigen; 

   b. In het geval van een besluit van de raad van Weesp tot het houden 

van een referendum de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten 

Weesp en Gooise Meren te verlengen tot na het raadsbesluit na afloop 

van het referendum en het voorbehoud te maken dat, indien de raad 

niet in zijn eerste vergadering na het referendum besluit met welke 

gemeente Weesp gaat fuseren (eventueel eerst ambtelijk en later, op 

afzienbare termijn bestuurlijk) en per wanneer, de provinciale arhi-

procedure wordt doorgezet; 

3. De provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten 

Huize, Blaricum en Laren en een herindelingsontwerp voor te bereiden 

voor een fusie van deze gemeenten en de termijn hiervoor te 

verlengen tot 1 september 2018; 

4. De provinciale arhi-procedure voort te zetten voor de gemeenten 

Wijdemeren en Hilversum en een herindelingsontwerp voor te 

bereiden voor een fusie van deze gemeenten en de termijn hiervoor te 

verlengen tot 1 september 2018; 

5. a. Vast te houden aan de ontwikkeling van één gemeente Gooi en 

Vechtstreek; 

    b. de voortgang van dit proces te faciliteren en te bewaken. 

6. De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente 

Eemnes, de provincie Utrecht, PS van Noord-Holland en het ministerie 

van BZK met brieven te informeren.  

  

7.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 88 van dhr. M.S. Ludriks 

(PVV) over grote zorgen 

inzake bestrijding 

windmolenbranden 

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.  

Definitieve aanwijzing 

provinciaal monument 

Middenweg 44 te Zaandam, 

gemeente Zaanstad 

 

Het college besluit: 

1. in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst en 

conform artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening Noord-

Holland 2010 in de gemeente Zaanstad 

a. het voormalige laboratoriumgebouw (Gebouw 197) gelegen op 

het Hembrugterrein op het adres Middenweg 44 te Zaandam in te 

schrijven in het provinciaal monumentenregister en  

b. de redengevende omschrijving van het object definitief vast te 

stellen; 

2. de belanghebbenden van dit besluit op de hoogte te stellen; 

3. de gemeente Zaanstad en de Minister van OCW hierover te 

informeren; 
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4. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

het provinciale monument in het Kadaster in te schrijven; 

5. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren via brief; 

6. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 2, 3 en 4 uit te voeren. 

  

9.  

Ecologische Maatregelen 

Markermeer 

 

Het college besluit:  

1. kennis te nemen van het advies van de Stuurgroep Markermeer-IJmeer 

van 28 september 2017 voor de inzet op natuur en recreatie vanuit 

het project Ecologische Maatregelen Markermeer (voorheen 

Luwtemaatregelen Hoornse Hop); 

2. aan PS voor te stellen om: 

a. het besluit van 12 mei 2012, nr. 26 ‘TWIN-H 

Uitvoeringsprogramma Kust, deelproject Luwtemaatregelen 

Hoornse Hop’, in te trekken; 

b. de in het besluit genoemd onder 2a beschikbaar gestelde € 1,5 

miljoen ten laste van de reserve TWIN-H, verduurzaming, 

uitvoeringsprogramma Kust, opnieuw beschikbaar te stellen voor 

uitvoeringsprojecten voor natuur en recreatie aan de Noord-

Hollandse Markermeerkust, conform het besluit van de 

Stuurgroep Markermeer-IJmeer van 29 september 2017 over de 

verkenning Ecologische Maatregelen Markermeer, als stap in de 

realisering van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem van 

het Markermeer-IJmeer; 

c. het onder 2b genoemde bedrag beschikbaar te stellen onder 

voorbehoud van het besluit van het Rijk (de bewindspersoon van 

Infrastructuur & Waterstaat) om € 1,5 miljoen bij te dragen uit de 

door het ministerie gereserveerde budget van € 6 miljoen voor 

Ecologische Maatregelen Markermeer aan het Ambitieprogramma 

Ruimtelijke Kwaliteit Kustzone Hoorn-Amsterdam; 

d. aan de bijdrage van Noord-Holland de eerder gestelde voorwaarde 

te verbinden van besteding van € 0,5 miljoen aan fysieke 

maatregelen voor recreatieve kwaliteit. 

  

10.  

Bijdrage aan Icoon Afsluitdijk 

 

Het college besluit: 

1. op grond van artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene 

wet bestuursrecht een incidentele subsidie van € 500.000,- te 

verlenen aan de Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) ten behoeve 

van project “Icoon Afsluitdijk” ; 

2. in afwijking van de Aanwijzingen voor Subsidieverstrekking:  

- een voorschot van 100% te verlenen; 

- de subsidie door Rijkswaterstaat te laten verantwoorden middels 

een proces verbaal van de ontwikkeling van de concepten, de 

prestatiemomenten en de oplevering van fysieke onderdelen; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  

11.  

Unesco nominatie Nieuwe 

Hollandse Waterlinie als 

uitbreiding van de Stelling 

van Amsterdam 

 

Het college besluit:  

1. kennis te nemen van het besluit van de Liniecommissie Nieuwe 

Hollandse Waterlinie om niet in januari 2018, maar op een later 

tijdstip, een nominatiedossier bij de Minister van OC&W in te dienen 

voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van het UNESCO 
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Werelderfgoed Stelling van Amsterdam; 

2. Provinciale Staten  door middel van brief te informeren. 

  

12.  

Monitor Woningbouw 2017 

 

Het college besluit: 

1. de Monitor Woningbouw 2017 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten via bijgaande brief te informeren. 

  

13.  

Reactie op mogelijke locatie 

transformatorstation project 

Net op Zee 

 

Het college besluit:  

1. de minister van Economische Zaken en Klimaat d.m.v. bijgaande 

brief te informeren over onze reactie op de aanwijzing van 

mogelijke locaties voor een transformatorstation Net op Zee; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aan passingen. 

  

14.  

Onderzoeken plancapaciteit 

woningbouw 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van drie onderzoeken naar de plancapaciteit van 

woningbouw, namelijk: 

- analyse Monitor Plancapaciteit MRA 2017 t.b.v. MRA actie 1.1/1.2 

(STEC groep) 

- versnellingsopgave productie MRA (Fakton) 

- analyse van de plancapaciteit woningbouw in Noord-Holland (EIB); 

2. de beleidsreactie op de onderzoeken onder 1 vast te stellen; 

3. de beleidsreactie als bouwsteen te gebruiken bij het op te stellen 

uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen;  

4. PS middels bijgaande brief te informeren; 

5. Gemeenten en corporaties met inliggende brief te informeren; 

6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aan passingen. 

  

15.  

M27/2016 Pilot 

Burgerparticipatie Franse 

Kampweg 

 

Het college besluit: 

1. het resultaat van de uitvoering van motie M27/2016 over 

burgerparticipatie N236 Franse Kampweg ter bespreking voor te 

leggen aan Provinciale Staten; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aan passingen. 

  

16.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 86 van dhr. M.C.A. Klein 

(CU/SGP) over 

toegankelijkheid 

oversteekplaatsen voor  

blinden en slechtzienden 

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. 

  

17.  

Onderzoek incident 

Bosrandbrug 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport incident Bosrandbrug (d.d. 3 oktober 

2017); 

2. op basis van de aanbevelingen uit het rapport verbetermaatregelen 

door te voeren om de bediening van de Bosrandbrug te optimaliseren 

en waar nodig ook op andere kunstwerken soortgelijke maatregelen 

uit te voeren; 
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3. door middel van brief en het onderzoeksrapport Provinciale Staten te 

informeren over de oorzaken van en aanbevelingen rond het incident 

Bosrandbrug. 

  

18.  

Eerste actualisering PMI 

2018-2023  

Het college besluit: 

1. Provinciale Staten te vragen de volgende uitvoeringskredieten voor 

PMI-projecten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 

12.946.000, waarvan na aftrek van bijdragen van derden ter grootte 

van € 2.476.000, uiteindelijk € 10.470.000 ten laste van de 

kapitaallasten PMI komt: 

a. alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo (verhoging 

krediet) € 1.876.000 en in dit kader ten laste van de reserve 

TWINH een bedrag beschikbaar te stellen van € 600.000 voor de 

realisatie van de fietsbrug; 

b. N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232, gemeente 

Aalsmeer € 1.200.000; 

c. N242-19 Aanpassingen N242, ged. N504-Leijerdijk, inclusief 

parallelweg (oude N242), gemeenten Langedijk en 

Heerhugowaard (verhoging krediet) € 200.000; 

d. N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-

N246 en N246, ged. N244-A8, gemeenten Alkmaar en Zaanstad 

(verhoging krediet) € 900.000; 

e. N244-08 Trajectbenadering N244a, deel B: Kogerpolderbrug, 

gemeente Alkmaar (verhoging krediet) € 5.500.000; 

f. N244-09 Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug, 

gemeenten Alkmaar en Zaanstad (verhoging krediet) € 2.500.000; 

g. N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster € 

500.000; 

h. h. N520-03 Reconstructie kruispunt N520-Bennebroekerweg, 

gemeente Haarlemmermeer € 270.000. 

2. Provinciale Staten te vragen de volgende uitvoeringskredieten voor 

PMO-projecten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van € 

6.700.000, die ten laste komen van de kapitaallasten Investeringen 

(vaar)wegen: 

a. vervanging Kogerpolderbrug (verhoging krediet) € 2.600.000;  

b. vervanging Beatrixbrug (verhoging krediet) € 4.100.000; 

3. Provinciale Staten voor te stellen 13 kredieten van gerealiseerde 

projecten af te sluiten; 

4. daartoe de Voordracht Eerste actualisering PMI 2018-2023 vast te  

stellen; 

5. Provinciale Staten te vragen deze Voordracht te behandelen in hun 

vergadering van 18 december a.s.; 

6. de voortgangsrapportage PMI 2018-2023 vast te stellen en toe te  

zenden aan Provinciale Staten. 

  

19.  

De Kop Werkt! 

Jaarprogramma 2018 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ‘Concept jaarprogramma 2018 De Kop Werkt!’; 

2. het concept Jaarprogramma 2018 ter bespreking aan Provinciale 

Staten te sturen door middel van bijgaande brief. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    1, 2, 3, 4, 5                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    9, 10                                                                                  

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    6                                                                 

M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    7, 8                             

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    11, 12, 13, 14, 15                                           

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    16, 17, 18                               

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    19                                           

 

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. 

 


