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1.  
Wijziging 
waterverordeningen van het 
hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, 
van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht 2017 en van 
het hoogheemraadschap 
Rijnland 
 

Het college besluit: 
1. de Statenvoordracht en de bijbehorende ontwerpbesluiten tot 

wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK), de Waterverordening Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht 2017 (AGV) en de Waterverordening Rijnland vast te 
stellen; 

2. de Statenvoordracht met bijbehorende ontwerpbesluiten tot wijziging 
van bovengenoemde drie Waterverordeningen aan Provinciale Staten 
toe te zenden; 

3. de portefeuillehouder Water te machtigen om redactionele 
wijzigingen in de Statenvoordracht en de ontwerpbesluiten tot 
wijziging van bovengenoemde drie Waterverordeningen aan te 
brengen. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 78 van dhr. D.J. van der 
Sluijs (PVV) inzake 
zonneparken en bodemleven 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 87 van dhr. L.H. Voskuil 
(PvdA) over de 
uitbreidingsplannen van ZAP 
in Van Ewijcksluis 
 

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. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 97 van dhr. J.J.A.M. van 
Hooff en dhr. N. 
Kaptheijns (PVV) over 
provincie moet tanden laten 
zien aan gemeenten met 
tekorten door 
bijstandsuitkeringen en 
gelukszoekers 

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. 

  
5.  
Archiefinspectie 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verslag archiefinspectie 2017; 
2. de voorgestelde reactie namens GS zoals opgenomen als hoofdstuk 3 

van het verslag vast te stellen; 
3. het plan van aanpak voor uitvoering van aanbevelingen 

archiefinspectie 2017 vast te stellen; 
4. Provinciale Staten te informeren met brief; 
5. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 SEPTEMBER 2018 
 
 

 2 

Onderwerp 
 

Besluit 

6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 90 van mw. Z. Pels 
(GroenLinks) over afgesloten 
ruiterpad in duingebied 
Bergen 
 

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. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 95 van mw. W. Koning-
Hoeve (CDA) over de wolf in 
Nederland 
 

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.  
Vaststellen 
Gebiedsbeheerplan 
Dammerweg e.o. Nederhorst 
den Berg conform de Wet 
bodembescherming 
 

Het college besluit: 
1. het gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den Berg 

(RHDHV, d.d. 27-8-2018, kenmerk WATBE5330) op grond van artikel 
55e lid 1, sub b Wet bodembescherming vast te stellen; 

2. de Dammerweg e.o, zoals omschreven in het gebiedsbeheerplan, aan 
te wijzen als gebied waar een gebiedsgerichte aanpak in de zin van 
Hoofdstuk IV, paragraaf 3b van de Wet bodembescherming zal 
plaatsvinden (artikel 55c lid 1 Wet bodembescherming);  

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
9.  
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling subsidie 
oplossen fietsknelpunten 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie oplossen fietsknelpunten Noord- 

Holland 2018 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie 

fietsknelpunten Noord-Holland 2018 vast te stellen op € 7.000.000;  
3. het onder 2 bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen, projecten 

in: 
- Categorie A nieuwe infrastructuur groot € 4.000.000,-; 
- Categorie B nieuwe infrastructuur klein € 2.000.000,- 
- Categorie C aanpassing bestaande infrastructuur € 1.000.000,-; 

4. de Uitvoeringsregeling subsidie oplossen fietsknelpunten Noord-
Holland open te stellen tot 15 december 2018;  

5. de Uitvoeringsregeling subsidie oplossen fietsknelpunten Noord-
Holland, het bijbehorende openstellingsbesluit 2018 en het 
bijbehorende subsidieplafond 2018 te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 

6. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de onder 
1 genoemde uitvoeringsregeling. 

  
10.  
Budgettair neutrale wijziging 
beleidsdoelenraming 2018 
(07) 
 

Het college besluit: 
1. de budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2018 

vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met brief hierover te informeren. 
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11.  
Kavelruil Stroe en Nesse 
 

Het college besluit: 
1. tot deelname aan de kavelruil Stroe en Nesse op Wieringen met als 

doel agrarische structuurverbetering, waarbij: 
a. worden verkocht de percelen kadastraal bekend gemeente 

Wieringen, sectie G, nummers 580, 581, 619, 645, 758 en sectie 
H, nummers 95, 96, 103 ged., 358 en 361, met een totale 
oppervlakte van circa 37.02.04 ha voor een koopsom van 
€2.151.000,-; 

b. wordt aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente 
Wieringen, sectie G, nummers 401, 463, 475 en sectie H, 
nummers 262, 279 en 311 en het perceel gemeente 
Wieringermeer, sectie E, nummer 522, met een totale oppervlakte 
van 25.64.00 ha, voor een koopsom van €1.424.000,-; 

2. de portefeuillehouder Landbouw volmacht te verlenen voor het 
ondertekenen van de kavelruilovereenkomst; 

3. om PS te informeren over bovenstaand besluit door middel van brief. 
  
12.  
Kavelruil De Waard 
 

Het college besluit: 
1. tot deelname aan de kavelruil De Waard op Wieringen met als doel 

agrarische structuurverbetering, waarbij wordt verkocht de percelen 
kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummers 157, 319 
deels, 392, 402 deels en 376 deels, met een totale oppervlakte van 
circa 6.58.32 ha voor een koopsom van € 332.000,-; 

2. de gedeputeerde Landbouw volmacht te verlenen voor het 
ondertekenen van de kavelruilovereenkomst; 

3. om PS te informeren over bovenstaand besluit door middel van brief. 
  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 93 van dhr. H.J. de Graaf 
en dhr. D.G. Heijnen (CDA) 
over de nieuwe concessie 
voor het openbaar vervoer in 
Noord-Holland 
 

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. 94 van mw. C. 
Boelhouwer (SP) over 
brugbediening 
 

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.  
Halfjaarrapportage HOV in ’t 
Gooi februari t/m juli 2018 
 

Het college besluit: 
1. de halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ’t Gooi vast te 

stellen, deze beslaat de periode februari t/m juli 2018; 
2. deze halfjaarrapportage door middel van brief te versturen aan de 

leden van Provinciale Staten. 
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16.  
Voorontwerp provinciaal 
inpassingsplan N247 
 

Het college besluit: 
1. op basis van de aanmeldingsnotitie geen MER op te laten stellen; 
2. het ontwerp-provinciaal inpassingsplan N247 vast te stellen; 
3. Provinciale Staten met brief te informeren over dit besluit. 

  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    8                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    1                                                                                  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    5                                                                 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    2, 3, 4                                           
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16                               
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    6, 7                                          
 
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. 
 
 
 


