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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Provinciale Staten informeren 
over uitvoering uitvraag Zeer 
Zorgwekkende Stoffen 
 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te 

informeren over de verscherpte aanpak van zeer zorgwekkende 
stoffen (ZZS) bij de bedrijven waarvoor Gedeputeerde Staten 
onder de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 
bevoegd gezag zijn; 

2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 123 van mw. E.A.S. 
Rommel en dhr. M.R.F. 
Wiesehahn (VVD) over 
uitlatingen RUD NHN-
directeur Rob van Doorn via 
Twitter  

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.  
Arhi-procedure Gooi en 
Vechtstreek 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het concept Beleidskader herindeling 2018; 
2. de provinciale arhi-procedure te beëindigen voor de gemeenten 

Blaricum, Huizen en Laren; 
3. de provinciale arhi-procedure te beëindigen voor de gemeenten 

Hilversum en Wijdemeren; 
4. de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren, de gemeenten Hilversum en 

Wijdemeren, de overige gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de 
Utrechtse gemeente Eemnes en provincie Utrecht door middel van 
brieven te informeren; 

5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren; 
6. de minister van BZK door middel van brief te informeren. 

  
4.  
Aanvullende 
bereikbaarheidsmaatregelen 
Leeghwaterbrug 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het treffen van extra maatregelen gericht op 

de bereikbaarheid en verbeteren van de informatie ten behoeve 
van het project Leeghwaterbrug; 

2. De kosten van deze maatregelen (in totaal € 243.000) te dekken 
uit het projectbudget; 

3. Kennis te nemen van het ontwikkelen van een ‘toolkit’ die 
gebruikt kan worden voor komende projecten waar veel 
verkeershinder te verwachten is; 

4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over dit 
besluit. 

  
5.  
Provinciaal inpassingsplan 
Technische ruimten brug 
Ouderkerk 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de reacties op het concept-ontwerp 

inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk van de in artikel 
3.1.1 Bro genoemde overlegpartners en de beantwoording daarvan 
vast te stellen; 
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2. het ontwerp-provinciaal inpassingsplan Technische ruimten brug 
Ouderkerk aan de Amstel vast te stellen, inclusief alle onderliggende 
rapporten en conform het bepaalde in artikel 3.26 Wro, vrij te geven 
voor terinzagelegging en de terinzagelegging te laten starten op     
22 november 2018; 

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

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 109 van mw. Z. Pels 
(GroenLinks) over 
opcententarief 
Motorrijtuigenbelasting 

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. 126 van dhr. A.E. van 
Liere (Partij voor de 
Dieren) en mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over 
kamsalamanders bij 
Anna’s Hoeve 

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.  
Agenda vergadering 
Algemeen Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
23 november 2018  

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 23 november 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 130 van mw.  
C. Boelhouwer en dhr.  
W. Hoogervorst (SP) 
over Provinciale ‘verkenner’ 
onderzoekt parkeerprobleem 
Zuiderzeemuseum 

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. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 124 van mw. J.M.E. de 
Groot en dhr. J.A. Haijen (SP) 
over onderzoeksreactor 
Petten 

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.  
Winningsplan aardwarmte 
Andijk 
 

Het college besluit: 
1. het advies over het winningsplan voor aardwarmte op de locatie 

Andijk I vast te stellen; 
2. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te 

informeren over het advies; 
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3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
12.  
Annotatie en agenda 
Algemeen Bestuur 
Recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer d.d. 
21 november 2018 

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

Algemeen Bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
(RAUM) d.d. 21 november 2018 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 

  
13.  
Annotatie vergadering 
Dagelijks Bestuur Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord d.d. 21 
november 2018  
 

Het college besluit: 
• In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie ten behoeve van de extra schriftelijke vergadering van het 
dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord d.d. 21 november 2018: ingangsdatum taakvermindering 15 
juli 2019. 

  
14.  
Bestuurlijk Overleg MIRT 22 
november 2018 
 

Het college besluit: 
• Voorlopige agenda BO MIRT d.d. 22 november 2018 (inclusief 

voorlopige MRA-annotatie met voorstel voor woordvoering). 
  
15.  
Uitspraak Europees Hof van 
Justitie inzake de PAS 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de conceptbrief van de minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit inzake de gevolgen van de 
uitspraak van het Hof van Justitie over het Programma Aanpak 
Stikstof; 

2. Provinciale Staten de definitieve brief met toelichting met een 
begeleidende brief uiterlijk dinsdagmiddag 20 november na de 
GS-vergadering toe te sturen. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   1, 2, 11, 12, 13, 15    
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   8                                          
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   3, 9                          
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344   4, 5, 6, 7, 14 
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   10  
 
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/

