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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Wob verzoek inzake de 
provinciale Arhi-procedure 
Gooi en Vechtstreek van     
16 januari 2018 
 

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

informatie over de provinciale Arhi-procedure Gooi en Vechtstreek 
gedeeltelijk te weigeren, gedeeltelijk openbaar te maken en te 
constateren dat de overige stukken reeds openbaar zijn; 

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

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

  
2.  
Raadsbesluit Weesp en arhi-
procedure Gooi en 
Vechtstreek 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van bijgaande brief van de gemeente Weesp; 
2. de provinciale arhi-procedure te beëindigen voor de gemeenten 

Weesp en Gooise Meren; 
3. de gemeenten Weesp en Gooise Meren, de overige gemeenten in de 

Gooi en Vechtstreek, de gemeente Amsterdam, PS van Noord-Holland 
en het ministerie van BZK met brieven te informeren; 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
3.  
Wijziging tenaamstelling 
omgevingsvergunning 
windpark Spuisluis 
 

Het college besluit: 
1. de tenaamstelling van de omgevingsvergunning voor windpark 

Spuisluis te wijzigen van Eneco Wind BV naar Windpark Spuisluis BV.; 
2. PS op de hoogte te stellen door middel van bijgaande brief; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
4.  
Stand van zaken Fonds 
Herbestemming 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten via brief te informeren over stand van zaken van 

het Fonds Herbestemming. 
  
5.  
Economische kansen en 
bedreigingen Energietransitie 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het onderzoek Economische kansen en 

bedreigingen Energietransitie en aan te merken als bouwsteen voor 
uitwerking van de Omgevingsvisie NH2050; 

2. PS te informeren met brief. 
  
6.  
Wijzigingsbesluit tracé 
Middenmeer-Westwoud PIP 
Netuitbreiding Kop van 
Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. het wijzigingsplan tracé 150 kV kabel Middenmeer-Westwoud bij het 

Provinciaal inpassingsplan (PIP) Netuitbreiding Kop van Noord-Holland 
vast te stellen; 

2. dit wijzigingsplan na vaststelling 6 weken ter visie te leggen; 
3. Provinciale Staten in te lichten via brief. 

  
7.  
Aansluiten bij 
Statiegeldalliantie,  
motie 8 (26 maart 2018) 

Het college besluit: 
1. tot aansluiting bij de statiegeldalliantie; 
2. met bijgaande brief Provinciale Staten hierover te informeren en voor 

http://www.noord-holland.nl/wob
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 te stellen om Motie 8-2018 als afgedaan te beschouwen; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
8.  
Beantwoording (vervolg) 
Statenvragen nr.39 van dhr. 
J.M. Bruggeman (SP) over het 
reizigerscomfort op het 
busstation bij station 
Alkmaar 
 

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. 

  
9.  
Goederenvervoer over water 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport 'toekomst goederenvervoer over 

water in Noord-Holland'; 
2. in beginsel het goederenvervoer over water te willen stimuleren met 

maatregelen die nodig zijn voor de beleidsambitie op de lange 
termijn; 

3. een onderzoek te starten waarin het voorgestelde kernnet 
goederenvervoer over water verder uitgewerkt wordt en na afronding 
van het onderzoek definitief te besluiten; 

4. het rapport aan te merken als bouwsteen voor de Omgevingsvisie 
NH2050; 

5. Provinciale Staten door middel van brief in kennis te stellen van 
bovenstaande besluiten; 

6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.40 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
rijtijdwinst HOV Velsen 
 

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.  
Afdoen motie 104  
(6 november 2017) inzake 
het vermelden van de totale 
projectkosten op 
bouwborden 

Het college besluit: 
1. PS via brief te informeren over de afhandeling van motie 104, inzake 

het vermelden van de totale projectkosten op bouwborden; 
2. aan PS voor te stellen motie 104 als afgedaan te beschouwen. 

  
12.  
Budgettair neutrale wijziging 
beleidsdoelenraming 2018 
(03) 
 

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

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

  
13.  
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
26 april 2018 

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 26 april 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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14.  
Naar een programma 
bodemdaling 
veenweidegebieden: 'Het 
spoorboekje 2018 - 2019' 
 

Het college besluit: 
1. een programma bodemdaling voor de veenweidegebieden te gaan 

ontwikkelen; 
2. dit programma te ontwikkelen langs de volgende vier sporen: 

a. betrekken, informeren, adviseren en samenwerken; 
b. visievorming en instrumentarium; 
c. innovatie en ontwikkeling; 
d. gebiedsgerichte projecten. 

3. PS hierover te informeren per brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
15.  
Regeling Talent Budget 
Noord-Holland 2017 

Het college besluit:  
• de Regeling Talent Budget 2017 Noord-Holland vast te stellen en 

bekend te maken via publicatie in het Provinciaal Blad. 
  
16.  
Reactie Gedeputeerde Staten 
op initiatiefvoorstel fractie 
PvdA "anoniem solliciteren" 
 

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

over het initiatiefvoorstel van de fractie PvdA "anoniem 
solliciteren"; 

2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
17.  
Jaarverslag integriteit 2017 
 

Het college besluit: 
1. het Jaarverslag integriteit 2017 vast te stellen;  
2. PS door middel van de aanbiedingsbrief te informeren over het 

Jaarverslag integriteit 2017; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
18.  
Detailhandelsbeleid 
gemeente Amsterdam 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Detailhandelsbeleid 2018-2022 van de 

gemeente Amsterdam; 
2. vast te stellen dat het Amsterdamse Detailhandelsbeleid 2018-2022 

voldoet aan de inhoudelijke en procedurele eisen zoals gesteld in het 
provinciaal Detailhandelsbeleid 2015 – 2020; 

3. het college B&W van Amsterdam door middel van brief hierover te 
informeren; 

4. Provinciale Staten te informeren over het bovengenoemde 
Amsterdamse detailhandelsbeleid door middel van brief; 

5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
19.  
Jaarverslagen ADZ en RAC 
NHN 2017 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van de Adviescommissie 

Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ) en het jaarverslag 2017 van 
de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Noord 
(RAC NHN); 

2. de jaarverslagen met brief te versturen naar Provinciale Staten. 
  
20.  
Vaststellen ambitieniveau Het college besluit: 



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 APRIL 2018 
 
 

 4 

Actieplan geluid provinciale 
wegen 2018-2022 
 

1. bij de invulling van het Actieplan geluid 2018-2022 provinciale 
wegen, voor de bescherming van woningen tegen geluidbelasting, 
een ambitieniveau (plandrempel) van 63 decibel te hanteren; 

2. als geluidreducerende maatregelen zowel doelmatige toepassing van 
stil asfalt (gericht op groepen woningen boven de plandrempel) als 
gevelisolatie (gericht op solitaire woningen boven de plandrempel) af 
te wege; 

3. de beleidsopgave behorend bij een ambitieniveau van 63 decibel 
verder uit te werken in een ontwerp Actieplan geluid 2018-2022; 

4. maatregelen ter bescherming van stiltegebieden in het aparte traject, 
actualisatie stiltegebiedenbeleid, te bepalen zodat ook de uitkomst 
van de stiltetafels hierbij kan worden betrokken; 

5. de keuze van het ambitieniveau ter bespreking aan te bieden aan de 
PS-commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu met bijgevoegde 
brief en hiervoor ook de leden van de commissie Mobiliteit & 
Financiën uit te nodigen; 

6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
21.  
Subsidieplafond 2018 
Uitvoeringsregeling subsidie 
bedrijfsverplaatsing en 
kavelruil Natuurnetwerk 
Noord-Holland 2017 
 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds van de Uitvoeringsregeling subsidie 

bedrijfsverplaatsing en kavelruil Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 
voor het jaar 2018 vast te stellen op: 
paragraaf 2. Verplaatsing landbouwbedrijven € 500.000,- 
paragraaf 3. Kavelruil: € 37.500,- 

2. de subsidieplafonds bekend te maken door plaatsing in het 
Provinciaal Blad; 

3. PS 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    20, 21                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    13, 14, 15, 16                                                                                  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    1, 2, 17                                                                 
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    3, 4, 5, 6, 7                              
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    8, 9, 10, 11, 12                               
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    18, 19                                          
 
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. 
 
 


