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1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.132 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over duidelijkheid 
veiligheidsprocedure 
windpark Westeinde na 
gaslek en evacuatie 

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. 

  
2.  
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling subsidie 
Tuinwallen Noord-Holland 
2019 
 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie Tuinwallen Noord-Holland 2019 vast 

te stellen en deze, inclusief bijbehorend subsidieplafond en 
aanvraagperiode, te publiceren in het Provinciaal Blad; 

2. de aanvraagperiode vast te stellen op 21 januari 2019 tot en met     31 
maart 2019 en het subsidieplafond vast te stellen op € 320.000,- per 
jaar en totaal € 1.920.000,- voor de periode 2019-2024; 

3. de Uitvoeringsregeling subsidie Groen Noord-Holland 2013 gewijzigd 
vast te stellen en deze wijziging te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
5. de bij het beheer van de tuinwallen op Texel betrokken partijen te 

informeren door middel van brief. 
  
3.  
Tegemoetkoming hogere 
beheerkosten na ophoging 
fondsvermogen PDENH 
 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het verzoek van het fondsmanagement van het 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH) om 
de hogere beheervergoeding, als gevolg van de ophoging van het 
fondsvermogen, te koppelen aan de datum van het GS-besluit op 10 
juli 2018; 

2. het hiervoor benodigde bedrag te dekken uit het budget Regionale 
Economie; 

3. het fondsmanagement van PDENH met brief te informeren. 
  
4.  
Aanpak huisvesting 
buitenlandse werknemers 
Noord-Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. PS met een brief te informeren over het concept Plan van Aanpak 

‘Huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Holland Noord’ en het 
rapport ‘De kwalitatieve vraag naar huisvesting buitenlandse 
werknemers in De Kop van Noord-Holland / regio Noord-Holland 
Noord in beeld’. 

2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
5.  
Reservering knooppunten 
MIRT Corridor Amsterdam-
Hoorn 
 

Het college besluit: 
1. het voornemen uit te spreken een bedrag van maximaal € 3.000.000,- 

beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van knooppunt Zaandam 
Kogerveld uit de bestaande middelen voor OV-knooppunten; 

2. het voornemen uit te spreken een bedrag van maximaal € 3.000.000,- 
beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van knooppunt Kogerveld 
uit de middelen van het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk 
Bouwen en Versnellen Woningbouw; 

3. het voornemen uit te spreken een bedrag van maximaal € 5.000.000,- 
beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van knooppunt Zaandijk 



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 DECEMBER 2018 
 

 2 

Onderwerp 
 

Besluit 

Zaanse Schans uit de bestaande middelen voor OV-knooppunten; 
4. het voornemen uit te spreken een bedrag van maximaal € 1.000.000,- 

beschikbaar te stellen voor het versnellen van woningbouw binnen 
knooppunt Zaandam uit de middelen van het Uitvoeringsprogramma 
Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw; 

5. bovenstaande bedragen aan te merken als reserveringen binnen de 
bestaande middelen voor OV-knooppunten resp. het 
Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen 
Woningbouw; 

6. als voorwaarde aan de besluitpunten 1 t/m 5 te stellen dat het 
beoogde maatregelenpakket binnen het MIRT Corridor Amsterdam-
Hoorn doorgang vindt; 

7. PS door middel van brief te informeren over bovenstaande besluiten. 
  
6.  
Beleidsplan integriteit 2019 
 

Het college besluit: 
1. kennisnemen van het Beleidsplan integriteit 2019; 
2. het Beleidsplan integriteit 2019 ter kennisgeving brengen aan 

Provinciale Staten; 
3. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
7.  
Gebiedsakkoord Alton 
 

Het college besluit: 
1. het Gebiedsakkoord Alton met gemeenten Heerhugowaard en 

Koggenland, HVC Groep, Ondernemersvereniging Alton (OVAL), 
Rabobank Alkmaar e.o., Greenport Noord-Holland Noord en 
Ontwikkelingsbedrijf NHN te sluiten; 

2. de portefeuillehouder landbouw te machtigen eventuele redactionele 
wijzigingen aan te brengen in de tekst van het Gebiedsakkoord Alton 
en dit namens Gedeputeerde Staten te ondertekenen; 

3. Provinciale Staten te informeren per brief. 
  
8.  
Subsidieplafonds 
uitvoeringsregelingen 2019 
 

Het college besluit: 
3. de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds voor het 

jaar 2019 vast te stellen. 
  
9.  
Voortgang aanpak 
Spoedlocaties 
bodemverontreiniging en 
voortgang Afkopen in het 
kader van gebiedsgericht 
grondwaterbeheer 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Monitoringsrapportage Spoed 2018;  
2. kennis te nemen van de stand van zaken van de afkooplocaties 

gebiedsgericht grondwaterbeheer in het Gooi; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief; 
4. de stand van zaken m.b.t. de voortgang van de aanpak van de 

spoedlocaties openbaar te maken op de provinciale website. 
  
10.  
Annotatie agenda algemeen 
bestuur ODIJ d.d. 19 
december 2018 
 

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

bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 19 december 2018; en 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 
  



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 DECEMBER 2018 
 

 3 

Onderwerp 
 

Besluit 

11.  
Geannoteerde agenda 
Algemeen Bestuur 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied d.d. 
21 december 2018 
 

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

Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 21 
december 2018; 

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

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.138 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Varend 
ontgassen 
 

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.  
Eindrapportage Westas 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Ruimtelijk-Economische Eindrapportage 

Westas, de Slotverklaring Westas, de opheffing van de Stuurgroep 
Westas en het feit dat de MRA de coördinatie van de Westas-projecten 
zal overnemen; 

2. de bevindingen en aanbevelingen van de Slotverklaring Westas mee te 
wegen in de uitwerking van de Omgevingsvisie Noord-Holland in 
uitvoeringsprogramma’s en omgevingsverordening; 

3. het restant van de ontvangen bijdragen van de Westas-partijen aan het 
programmamanagement, zijnde € 12.500, over te maken aan het 
MRA-bureau voor het vervolgen van de coördinatie op de Westas-
projecten; 

4. Provinciale Staten in de Kaderbrief 2020 voor te stellen om het restant 
van het Westas budget als onderdeel van circulaire economie, zijnde  
€ 269.000, in te zetten voor de uitvoering van de Actieagenda 
Circulaire Economie; 

5. Provinciale Staten te informeren over de resultaten van de Westas door 
het versturen van de brief. 

  
14.  
Uitkomsten bestuurlijk 
overleg MIRT 22 november 
2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de afspraken in het kader van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zoals 
gemaakt tussen Rijk en regio in het bestuurlijk overleg van               
22 november 2018; 

2. Provinciale Staten te informeren met de brief. 
  
15.  
Nota van Uitgangspunten 
aanbesteding OV-concessie 
Gooi en Vechtstreek 

Het college besluit: 
1. de Nota van Uitgangspunten voor de aanbesteding van de OV-

concessie Gooi en Vechtstreek vast te stellen; 
2. PS te informeren door middel van brief. 

  
16.  
Stand van zaken programma 
Investeringsagenda OV 
2015-2020  

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgang van het Uitvoeringsprogramma van 

de Investeringsagenda Openbaar Vervoer 2015-2020 (verantwoording 
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(verantwoording 2018) 
 

2018); 
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

  
17.  
Wob-verzoek inzake de 
inkorting van buslijn 28 op 
Texel 
 

Het college besluit: 
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde 

informatie over de inkorting van buslijn 28 op Texel gedeeltelijk 
openbaar te maken en gedeeltelijk te weigeren op grond van artikel 11 
Wob, interne beraadslagingen; 

2. verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. het gedeeltelijk openbare document te publiceren op de website 

www.noord-holland.nl/wob; 
4. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  
18.  
Ontwikkelstrategie Energie 
Noordzeekanaalgebied 
 

Het college besluit: 
1. het rapport 'Ontwikkelstrategie Energie Noordzeekanaalgebied' vast te 

stellen en als bouwsteen te gebruiken voor het uitvoeringsprogramma 
Noordzeekanaalgebied en de Regionale Energiestrategieën Noord-
Holland; 

2. PS het rapport ter kennisneming aan te bieden via bijgevoegde brief. 
  
19.  
Toekomstige 
eigendomsgrens bij nieuwe 
watergang langs de N23 
(Westfrisiaweg) en de N241 
(A.C. de Graafweg) 
 

Het college besluit: 
1. bij project N23 (Westfrisiaweg) en de N241 (A.C. de Graafweg) de 

eigendomsgrens bij nieuw te realiseren watergangen na inrichting aan 
te wijzen op “hart sloot”; 

2. bij project N23 en N241 het beheer en eigendom van de halve 
watergang inclusief berm van één meter breed “om niet” terug te 
leveren aan de aangrenzend eigenaar. 

  
20.  
Uitstel uitvoering subsidie 
project “LNG Bunkering 
Ponton” 
 

Het college besluit: 
1. in afwijking van artikel 14 sub c van de Uitvoeringsregeling 

Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens Noord-Holland 2016 uitstel 
te verlenen voor het realiseren van project “LNG Bunkering Ponton” tot 
20 juni 2019; 

2. het onder 1 genoemde besluit schriftelijk aan de subsidieontvanger 
Titan LNG kenbaar te maken met brief. 

  
21.  
Budgettair neutrale wijziging 
beleidsdoelenraming 2018 
(11) 
 

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

vast te stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren.  

  
22.  
Vaststellen doelvermogens 
stortplaatsen 2019 en 
begroting 2019 Fonds 
nazorg gesloten 
stortplaatsen Noord-Holland 

Het college besluit: 
1. de begroting en Tabel doelvermogens 2019 Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen provincie Noord-Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

http://www.noord-holland.nl/wob
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23.  
Beslissing op bezwaar 
tegemoetkoming planschade 
N23  
 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. in navolging van het advies van de Hoor- en Adviescommissie het 

bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit van 15 mei 2018, nr. 898560/1076490 niet te 

herroepen; 
4. de deskundigenkosten van bezwaarde te vergoeden tot een bedrag 

van € 2.950,- ex BTW. 
  
24.  
Beslissing op bezwaar 
tegemoetkoming planschade 
N23 
  

Het college besluit: 
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;  
2. in navolging van het advies van de Hoor- en Adviescommissie het 

bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit van 15 mei 2018, nr. 898560/1076490 niet te 

herroepen; 
4. de deskundigenkosten van bezwaarde te vergoeden tot een bedrag 

van € 1.950,- ex BTW. 
  
25.  
Beslissing op bezwaar 
tegemoetkoming planschade 
N23 JST Vastgoed Hoorn B.V. 
te Zwaag 
 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. in navolging van het advies van de Hoor- en Adviescommissie het 

bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit van 15 mei 2018, nr. 898560/1076490 niet te 

herroepen; 
4. de deskundigenkosten van bezwaarde te vergoeden tot een bedrag 

van € 2.880,- ex BTW. 
  
26.  
Realisatie Ongestoorde 
Logistieke Verbinding (OLV) 
Greenport Aalsmeer 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten te vragen: 

a. ten laste van de reserve Uitvoeren Mobiliteitsbeleid door derden 
een bedrag van € 9.927.000 beschikbaar te stellen voor realisatie 
van deelproject Uitgang Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) 
Greenport Aalsmeer; 

b. akkoord te gaan met de invulling van deelproject Ingang van de 
Ongestoorde Logistieke Verbinding (OLV) Greenport Aalsmeer; 

c. binnen de reserve Ontwikkeling provinciale infrastructuur voor het 
deelproject Ingang OLV Greenport een bedrag van € 1.373.000 te 
reserveren; 

2. daartoe de voordracht realisatie Ongestoorde Logistieke Verbinding 
(OLV) Greenport Aalsmeer vast te stellen en aan Provinciale Staten te 
sturen met brief. 

  
27.  
Statenvoordracht inzake 
wijziging Reglement voor het 
Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 2017 
 

Het college besluit: 
1. bijgaande Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit tot 

wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 2017 vast te stellen; 

2. de Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan 
Provinciale Staten te zenden door middel van brief; 
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3. de sectormanager Omgevingsbeleid te machtigen om op grond van 
artikel 5 Waterschapswet per brief de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat om goedkeuring van de wijziging van het Reglement te 
verzoeken, zodra Provinciale Staten van alle drie betrokken provincies 
de wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 2017 hebben vastgesteld. 

  
28.  
Afronding aanbevelingen uit 
rapport Randstedelijke 
Rekenkamer en Noordelijke 
Rekenkamer ‘Het 
Waddenfonds gemonitord’ 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie ‘Contouren van interprovinciale 

Waddensamenwerking’; 
2. Provinciale Staten hierover te informeren met brief. 

 
  
29.  
Verzoek van KRO NCRV om 
informatie over datalekken 
 

Het college besluit: 
1. naar aanleiding van het verzoek om informatie van KRO NCRV 

bijgevoegd overzicht met beveiligingsincidenten en datalekken 
openbaar te maken via de website; 

2. verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. PS over het verzoek en de afhandeling daarvan te informeren door 

middel van brief. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   1, 2, 9, 10, 11, 12 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779   27, 28, 29 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   6 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   13 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   4, 5 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   3, 7, 8, 26 
 
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/

