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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Verdere voortgang 
regiodeals 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten met brief te informeren over de voortgang rond de 

regiodeals. 
  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.142 van de voltallige 
fractie van de PVV over 
“Stop muiterij 
islamknuffelende Halsema 
inzake boerkaverbod” 

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.  
Regionale Detailhandelsvisie 
Zuid-Kennemerland 2018-
2023 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Detailhandelsbeleid 2018-2023 van de regio 

Zuid-Kennemerland; 
2. dat het detailhandelsbeleid Zuid-Kennemerland 2018-2023 voldoet 

aan de inhoudelijke en procedurele eisen zoals gesteld in het 
provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020 en in artikel 4 van de 
Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke 
ontwikkeling 2017; 

3. de colleges van Zuid-Kennemerland middels inliggende brief hierover 
te informeren; 

4. Provinciale Staten te informeren over het bovengenoemde 
detailhandelsbeleid van Zuid-Kennemerland door middel van brief. 

  
4.  
Annotatie en agenda AB 
Plassenschap Loosdrecht op 
12 december 2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van Plassenschap Loosdrecht op 12 december 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord  
in de annotatie. 

  
5.  
Annotatie voor de agenda 
van het AB Recreatieschap 
Spaarnwoude op  
13 december 2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda’s van de openbare vergadering en 

besloten vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap 
Spaarnwoude op 13 december 2018 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotaties. 

  
6.  
Annotatie 
bestuursvergadering GNR  
13 december 2018 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de bestuursvergadering van het 

Goois Natuurreservaat (GNR) van 13 december 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
7.  
Wijziging mandaatsbesluiten 
omgevingsdiensten 2018 
 

Het college besluit: 
1. het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) 2018 provincie Noord-Holland vast 
te stellen; 

2. de wijziging van het Besluit mandaat, machtiging en volmacht 
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Onderwerp 
 

Besluit 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 2014 
vast te stellen; 

3. de wijziging van het Besluit mandaat, machtiging en volmacht 
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) 2016 vast te stellen; 

4. het Besluit mandaat, machtiging en volmacht OD NZKG 2016 
provincie Noord-Holland in te trekken; 

5. de onder punt 1, 2 en 3 genoemde mandaatbesluiten, na verkrijging 
van instemming van de directeuren van de OD NZKG, de RUD NHN en 
de ODIJ te publiceren in het provinciaal blad. 

  
8.  
Afsprakenkader 2019 
Omgevingsdienst IJmond en 
Dienstverlenings-
overeenkomst 2019 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 

Het college besluit: 
1. het Afsprakenkader 2019 Provincie Noord-Holland – Omgevingsdienst 

IJmond met de Omgevingsdienst IJmond aan te gaan; 
2. de Dienstverleningsovereenkomst 2019 met de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aan te gaan; 
3. de portefeuillehouder Milieu te machtigen de overeenkomsten onder 

besluit punt 1 en 2 te ondertekenen. 
  
9.  
Uitvoeringsprogramma’s 
2019 Omgevingsdienst 
IJmond (ODIJ), Omgevings-
dienst Flevoland & Gooi & 
Vechtstreek (OFGV) en 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD 
NHN) 
 

Het college besluit: 
1. het Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) vast 

te stellen; 
2. het Uitvoeringsprogramma 2019 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek (OFGV) vast te stellen; 
3. het Uitvoeringsprogramma 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Noord- 

Holland Noord (RUD NHN) vast te stellen; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te 

stellen van dit besluit; 
5. de gedeputeerde Milieu te machtigen om redactionele aanpassingen 

door te voeren. 
  
10.  
Gegevensuitvraag rapportage 
vth-taken omgevingsdiensten 
2019 
 

Het college besluit: 
1. de gegevensuitvraag rapportage vergunningverlening-, toezicht- en 

handhavingstaken omgevingsdiensten 2019 vast te stellen en te 
sturen aan de omgevingsdiensten met het verzoek om hun 
jaarverslagen over 2019 hierop te baseren; 

2. de gegevensuitvraag jaarlijks bij te stellen en over de wijzigingen te 
rapporteren in het jaarverslag vergunningverlening, toezicht en 
handhaving; 

3. PS door middel van inliggende brief te informeren over de vaststelling 
van de gegevensuitvraag voor 2019. 

  
11.  
Annotatie agenda dagelijks 
bestuur RUD NHN d.d. 12 
december 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 

bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 
12 december 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 
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12.  
Annotatie agenda algemeen 
bestuur RUD NHN d.d. 12 
december 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 
12 december 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.127 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP), nr. 128 van mw. 
A.A.J. Mellema (PvdA), nr.131 
van dhr. J.M. Bruggeman (SP) 
en nr.133 van J.M.E. de Groot 
(SP) over uitstoot Tata Steel 

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. 

  
14.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.140 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over 
“Waarschijnlijk meer ‘herrie’ 
boven Noord-Holland door 
vliegverkeer Lelystad Airport” 
 

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.  
Regionaal Skillsakkoord en 
verkenning individuele 
leerrekening 
 

Het college besluit: 
1. een regionaal Skillsakkoord Metropool Regio Amsterdam met het 

House of Skills aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Arbeidsmarkt, als partner in het House of Skills, 

te machtigen het regionale Skillsakkoord te ondertekenen; 
3. binnen het House of Skills extra inzet te gaan plegen op de 

verkenning van een individuele leerrekening ten behoeve van om- en 
bijscholing naar tekortberoepen in de techniek & technologie; 

4. Provinciale Staten door het versturen van brief te informeren. 
  
16.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.135 van dhr. F.A.S. Zoon 
(PvdD) over Vergunning 
Biomassacentrale 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.139 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) over Stoppen 
herindeling ’t Gooi 
 

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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18.  
Voorstellen motie 110 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van brief en de bijlage te informeren 

over de voortgang van de projecten die in het kader van motie 110 
worden uitgevoerd. 

  
19.  
IPO Bestuur d.d. 13 
december 2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 13 december 2018 

en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
20.  
Stand van zaken 
Texelhopper in nieuwe 
concessie Noord-Holland 
Noord 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van problemen met de Texelhopper in de nieuwe 

concessie Noord-Holland Noord; 
2. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  
21.  
Initiatiefvoorstel SP over 
verbetering van het 
wachtcomfort op 
busstations 

Het college besluit: 
• PS te adviseren op het initiatiefvoorstel conform bijgaande reactie. 

  
22.  
Perspectief Fiets 
 

Het college besluit: 
1. Perspectief Fiets vast te stellen; 
2. het Perspectief Fiets, de Reactienota en het Actieprogramma Fiets 

2019-2021 ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten door 
middel van bijgevoegde brief. 

  
23.  
Samenwerkingsovereen-
komst evRoaming4EU 
 

Het college besluit: 
1. de samenwerkingsovereenkomst evRoaming4EU namens MRA-

Elektrisch aan te gaan met het Nationaal Kennisplatform 
Laadinfrastructuur, de Technische Universiteit Eindhoven, CPH-
Electric, E.ON Danmark A/S, Stromnetz Hamburg GmbH, Smartlab 
Innovationgesellschaft mbH en ENIO GmbH; 

2. de portefeuillehouder mobiliteit te machtigen de overeenkomst 
evRoaming4EU en de startverklaring (grant decision) met de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) te 
ondertekenen; 

3. Provinciale Staten te informeren over bovenstaande besluiten met 
brief; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
24.  
Nationaal Dataonderzoek 
Slimme Laadstrategieën 
 

Het college besluit: 
1. de samenwerkingsovereenkomst Nationaal Dataonderzoek Slimme 

Laadstrategieën namens MRA-Elektrisch aan te gaan met de 
Hogeschool van Amsterdam, ElaadNL, Pitpoint.EV B.V., Enpuls B.V., de 
gemeente Amsterdam en A.J. van Deudekom B.V.; 

2. de portefeuillehouder mobiliteit te machtigen de overeenkomst 
Nationaal Dataonderzoek Slimme Laadstrategieën te ondertekenen; 
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3. de getekende overeenkomst met bijgevoegde brief toe te zenden aan 
de deelnemers binnen de samenwerkingsovereenkomst; 

4. Provinciale Staten te informeren over bovenstaande besluiten met 
brief. 

  
25.  
Uitkomsten eerste 
geluidmeting innovatie 
Bamboe Geluidsscherm N245 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de uitkomsten van de eerste geluidmetingen aan 

het bamboe geluidsscherm langs de N245 en PS te informeren door 
middel van brief. 

  
26.  
Vaststellingsovereenkomst 
Wilhelminasluis 
 

Het college besluit: 
1. een Vasstellingsovereenkomst inzake de Wilhelminasluis met 

Heijmans aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om de 

Vaststellingsovereenkomst namens de provincie Noord-Holland te 
ondertekenen; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
  
27.  
Beleidsnota ligplaatsenbeleid 
 

Het college besluit: 
1. de Beleidsnota ligplaatsenbeleid vast te stellen; 
2. de Beleidsnota ligplaatsenbeleid ter informatie aan Provinciale Staten 

aan te bieden door middel van brief. 
  
28.  
Regenbooginitiatief 2.0 
 

Het college besluit: 
• het advies over het initiatiefvoorstel ‘Noord-Holland 

Regenboogprovincie’ vast te stellen en aan Provinciale Staten te doen 
toekomen. 

  
29.  
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
14 december 2018 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 14 december 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
30.  
Besluit wijziging kaart 4 
(ecologie) en kaart 5b 
(bufferzone) van de 
Provinciale Ruimtelijke 
verordening (PRV) 
 

Het college besluit: 
1. de begrenzingen van het weidevogelleefgebied en bufferzone, 

volgens artikel 43 (technische correctie van begrenzingen) van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), vast te stellen en de 
wijzigingen op te nemen op kaart 4 (ecologie) en kaart 5b 
(bufferzone) van de PRV; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
31.  
Besluit wijziging kaart 7 
begrenzing glastuinbouw-
concentratiegebied ex artikel 
26c van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening 
(PRV) 
 

Het college besluit: 
1. de begrenzing van het glastuinbouwconcentratiegebied in de 

gebieden: 
- tussen Poelweg en Noorddammerweg in gemeente Uithoorn, en; 
- Altongebied aan de zijde van dorpskern De Noord in gemeente 

Heerhugowaard,  
op grond van artikel 26c lid 8 van de Provinciale Ruimtelijke 
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Verordening (PRV) vast te stellen en de wijzigingen op te nemen op 
kaart 7 van de PRV; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
32.  
Financiële bijdrage OV-
knooppuntontwikkeling 
Heerhugowaard 
 

Het college besluit: 
1. het voornemen uit te spreken een subsidie van maximaal 

€5.700.000,- aan de gemeente Heerhugowaard te verlenen voor de 
ontwikkeling van het stationsgebied; 

2. conform amendement A22 d.d.13 november 2017 PS in de 
gelegenheid te stellen het projectvoorstel van Heerhugowaard te 
bespreken en hierover advies uit te brengen; 

3. daartoe de rapportage “OV-knooppuntontwikkeling Heerhugowaard” 
en de “toetsing financiële bijdrage Heerhugowaard” aan PS te sturen 
met bijgaande brief; 

4. na bespreking in PS een beslissing op de subsidieaanvraag te nemen, 
onder de voorwaarde dat PS op de begroting van 2019 voldoende 
gelden voor dit project beschikbaar stellen. 

  
33.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.136 van dhr. N. 
Papineau Salm (PvdA) over 
Strandhuisjes Muiderberg 
 

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. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779   27, 28, 29 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   1, 2, 17 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   16                              
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   30, 31, 32, 33                                           
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344   18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   3 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking 

of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar 
zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.  
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/

