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Onderwerp Besluit 
  
1.  
Bestuursakkoord 
Klimaatadaptatie 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie met 

addendum, onder de voorwaarde dat de andere betrokken partijen 
ook instemmen; 

2. De heer B. de Reu als vertegenwoordiger van het IPO te machtigen om 
het akkoord en addendum namens de provincie Noord-Holland te 
ondertekenen; 

3. PS te informeren over dit besluit door middel van brief. 
  
2.  
Bereikbaarheid Waterland, 
passage Broek in Waterland, 
N247 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de bijgevoegde tussenevaluatie van het proces 

van co-creatie tussen de dorpsraad van Broek in Waterland en de 
provincie; 

2. kennis te nemen van de uitkomsten van de studie naar een mogelijke 
(onder-)doorgang N247 in Broek in Waterland; 

3. in een gesprek tussen de dorpsraad van Broek in Waterland en de 
portefeuillehouder zijn waardering uit te spreken voor hun inzet bij 
deze studie in de afgelopen ruim 1,5 jaar; 

4. de komende maanden samen met de projectpartners van 
Bereikbaarheid Waterland een voorstel uit te laten werken voor de 
realisatie van “no-regret” maatregelen uit de bovengrondse variant; 

5. bovengenoemd voorstel, na advisering hierover door de Stuurgroep 
Bereikbaarheid Waterland, aan Gedeputeerde Staten voor te leggen;   

6. samen met de projectpartners een Plan van Aanpak maken waarin 
afspraken worden gemaakt over het eventuele vervolgtraject met 
betrekking tot de passage Broek in Waterland;  

7. de tijdelijke busstrook vanaf het Schouw naar Broek in Waterland 
definitief te laten liggen; 

8. de resultaten van de studie en bijgevoegde brief met toelichting van 
het besluit en bijbehorende memo naar Provinciale Staten te sturen; 

9. de gedeputeerde Mobiliteit te machtigen redactionele aanpassingen 
in de brief door te voeren. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 120 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
klachten over de nieuwe 
dienstregeling van het 
busvervoer in de concessie 
Noord-Holland Noord 

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.  
Vaststellen gezamenlijke 
overeenkomst Ongestoorde 
Logistieke Verbinding (OLV) 
Greenport Aalsmeer 
 

Het college besluit: 
1. de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de ingang en 

uitgang Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer 
met de Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Aalsmeer en Royal Flora 
Holland aan te gaan; 

2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de overeenkomst te 
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ondertekenen; 

3. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om eventuele 
redactionele wijzigingen in de tekst van de overeenkomst door te 
voeren. 

  
5.  
Annotatie agenda 
Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied  
d.d. 15 november 2018 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 15 november 2018 en in 
te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie 
op de agenda van het Bestuursplatform NZKG. 

  
6.  
IPO Bestuur van 15 
november 2018 en IPO AV  
van 20 november 2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 15 november 2018 

en de agenda IPO AV van 20 november 2018 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties. 

  
7.  
Vaststellen van de 
maatgevende waterstanden 
voor regionale waterkeringen 
(boezemwateren en niet-
boezemwateren) in het 
beheergebied van HHNK 
 

Het college besluit: 
1. gelet op artikel 2.1, derde lid, van de Waterverordening voor het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de maatgevende 
waterstanden voor regionale waterkeringen (boezemwateren en niet-
boezemwateren) vast te stellen: 
- Amstelmeerboezem, NAP +0.60 m, met uitzondering Van 

Ewijcksvaart NAP +0,20 m; 
- Schermerboezem, NAP 0.00 m, met uitzondering 

Schermerboezem Zuid-Oost NAP -0,20 m; 
- VNRK-boezem NAP -0.30 m; 
- niet-boezemwateren in de Schagerkogge variërend tussen NAP -

0,30 en NAP -0,60 m en; 
- niet-boezemwateren in de regio Oostzaan en Waterland tussen 

NAP -0,50 en NAP-2,00 m.; 
2. dit besluit via brief aan het hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier te verzenden. 
  
8.  
Startnotitie integrale visie 
stationsgebied Haarlem 
 

Het college besluit: 
• Kennis te nemen van de gezamenlijke startnotitie Integrale visie en 

Ontwikkelstrategie Stationsgebied Haarlem van de gemeente Haarlem 
en de provincie Noord-Holland. 

  
9.  
Voortgang 
Uitvoeringsprogramma 
binnenstedelijk bouwen en 
versnellen woningbouw 
Noord-Holland Noord en de 
MRA 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verdiepingsonderzoek van Fakton naar 

belemmeringen in de woningbouwproductie in Noord-Holland Noord 
en de voortgang van de versnelling van de woningbouw in Noord-
Holland Noord en in de MRA; 

2. akkoord te gaan met de aanbevelingen gedaan door Fakton en hier 
uitvoering aan te geven door samen met de gemeenten en 
marktpartijen in Noord-Holland Noord een voorstel Versnelling uit te 
werken voor de inzet van de uitvoeringsregeling binnenstedelijk 
bouwen en versnellen woningbouw; 
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3. kennis te nemen van de brief van de MRA aan minister Ollongren over 

“Samenwerken voor woningbouwproductie in de MRA”; 
4. Provinciale Staten met bijgevoegde brief hierover te informeren. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 121 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Woningbouw 
in Schagen 
 

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. 

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 114 van dhr. L.H. Voskuil 
(PvdA) over tijdelijke 
huisvesting arbeidskrachten 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 117 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over de beoogde 
fusielocatie van twee 
voetbalverenigingen in de 
gemeente Schagen 
 

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. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 125 van mw. I.A. Bezaan 
en dhr. N. Kaptheijns (PVV) 
over uitspraken van dhr. 
Tekin 
 

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.  
Openstelling POP3-regeling 
niet-productieve 
investeringen water 
2018 en regeling Jonge 
landbouwers 2018 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland te wijzigen conform 

bijgaand wijzigingsbesluit; 
2. het openstellingsbesluit voor regeling Jonge landbouwers vast te 

stellen en daarbij het subsidieplafond te bepalen op € 550.000,00; 
3. het openstellingsbesluit voor de regeling 'niet-productieve 

investeringen water' vast te stellen en daarbij het subsidieplafond te 
bepalen op € 800.000,00; 

4. besluit 1, 2 en 3 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
5. Provinciale Staten over de voorgaande besluiten per brief te 

informeren. 
  
15.  
Annotatie agenda Algemeen 
Bestuur Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en 
Vechtstreek d.d. 

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

Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 
14 november 2018; 
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14 november 2018 
 

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

  
16.  
Annotatie agenda Dagelijks 
Bestuur RUD NHN d.d.  
15 november 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. 
15 november 2018; 

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

  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669                                         13, 15, 16  
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779                                   1, 7                                                
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882                                         8, 9, 10, 11, 12  
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344                               2, 3, 4, 5, 6 
H. Wijker                      tel. (06) 5316 8683                                        14  
 
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/

