OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 MEI 2018
AGENDA
Onderwerp

Besluit

1.
Ontwerp provinciaal
Het college besluit:
inpassingsplan N241 A.C. de 1. het ontwerp provinciaal inpassingsplan N241 A.C. de Graafweg vast te
Graafweg ter inzage leggen
stellen;
2. kennis te nemen van de aanmeldingsnotitie en besluiten op basis
daarvan geen MER op te laten stellen;
3. het ontwerp provinciaal inpassingsplan N241 A.C. de Graafweg ter
inzage te leggen;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
2.
Ontwerpwijziging Provinciale Het college besluit:
Ruimtelijke Verordening met 1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke
betrekking tot NNN,
Verordening (PRV) met betrekking tot Natuurnetwerk Nederland
strandzonering en
(NNN), strandzonering en kleinschalige ontwikkeling vast te stellen;
kleinschalige ontwikkeling
2. Provinciale Staten het ontwerpbesluit toe te zenden met bijgevoegde
brief voor bespreking in de betreffende PS-commissies;
3. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen naar
aanleiding van de bespreking in de PS-commissies wijzigingen in het
ontwerpbesluit aan te brengen, voordat dit ter inzage wordt gelegd;
4. het ontwerpbesluit van 6 juli t/m 14 september 2018 ter inzage te
leggen;
5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
3.
Subsidie regionaal energiebesparingsprogramma
woningen

4.
Pallas geheimhouding

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling subsidie regionaal energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018 vast te stellen;
2. het subsidieplafond van onder 1 genoemde uitvoeringsregeling voor
2018 vast te stellen op € 1.000.000,-;
3. de onder 1 en 2 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal
Blad;
4. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren door verzending
van de brief.
Het college besluit:
1. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met
de belangen genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, van de Wob,
geheimhouding op te leggen op de Businesscase Pallas en de
rapportage van Strategy&;
2. op grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet, deze
documenten onder geheimhouding ter inzage te leggen voor PS bij de
statengriffie en aan PS te verzoeken de geheimhouding te
bekrachtigen in hun eerstvolgende vergadering door middel van
bijgevoegde brief en voort te laten duren tot de exploitatie van de
Pallas-reactor is beëindigd;
3. de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor uitstel te verlenen voor het
opmaken van de jaarrekening 2017 tot 1 juli 2018.
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Beantwoording Statenvragen
nr. 51 van de heer A.E. van
Liere en de heer F.A.S. Zoon
(PvdD) over de door de Raad
voor de Leefomgeving en
Infrastructuur geadviseerde
reductie van de veestapel
6.
De Kop Werkt! Jaarverslag
2017

7.
Zienswijze op de
conceptbegroting 2019, de
tweede begrotingswijziging
2018 en de voorlopige
jaarrekening 2017 van de
OFGV

8.
Zienswijze op de
ontwerpbegroting 2019 en
de jaarrekening 2017 van de
RUD NHN

9.
Ontwerpbegroting 2019 en
jaarstukken 2017
Omgevingsdienst IJmond

10.
Ontwerpbegroting 2019 en
jaarstukken 2017
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

Besluit
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.

Het college besluit:
1. het jaarverslag 2017 van het programma ‘De Kop Werkt!’ vast te
stellen;
2. het jaarverslag 2017, voor wensen en bedenkingen voor het vervolg
van het programma De Kop Werkt!, aan Provinciale
Staten te sturen door middel van brief.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conceptbegroting 2019, de tweede
begrotingswijziging 2018 en de voorlopige jaarrekening 2017 van de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV);
2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat
Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
conceptbegroting 2019, de tweede begrotingswijziging 2018 en de
voorlopige jaarrekening 2017 van de OFGV naar voren te brengen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en de jaarrekening
2017 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord (RUD
NHN);
2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat
Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
ontwerpbegroting 2019 en de jaarrekening 2017 van de RUD NHN
naar voren te brengen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken
2017 van de Omgevingsdienst IJmond;
2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat
Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
Ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 naar voren te
kunnen brengen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken
2017 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat
Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de
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Ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 naar voren te
kunnen brengen.

11.
Verbinding A8-A9: aanwijzen Het college besluit:
van het Golfbaanalternatief
1. kennis te nemen van de inspraakreacties, de adviezen van de
tot voorkeursalternatief
commissie voor de m.e.r., de ARO en het aanvullend
geluidsonderzoek Broekpolder;
2. de Nota van Beantwoording vast te stellen;
3. het Golfbaanalternatief aan te wijzen als het Voorkeursalternatief
Verbinding A8-A9 als resultaat van de Planstudiefase;
4. na afronding van het landschapsplan een definitief go – no go besluit
voor te leggen aan PS;
5. in gesprek te gaan met het Rijk en de regionale partners in het
project om te komen tot een sluitende begroting voor het
Golfbaanalternatief;
6. de statenvoordracht Voorkeursalternatief Verbinding A8-A9 en het
ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden aan PS met bijgaande
brief;
7. ten laste van het algemeen voorbereidingsbudget TWIN-H een bedrag
van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als voorbereiding en dit bedrag
niet eerder aan te wenden dan nadat PS het besluit over het
voorkeursalternatief hebben genomen;
8. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om redactionele
wijzigingen in de voordracht en het persbericht door te voeren.
12.
Initiatiefvoorstel GroenLinks
inzake onderzoek naar de
mogelijkheden van een
lightrail-netwerk in de
metropoolregio Amsterdam

13.
Promotie verlenging KVSS
naar planfase PMI bij
eerstvolgende actualisatie

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het initiatiefvoorstel “Onderzoek naar de
mogelijkheden van een lightrail-netwerk in de Metropoolregio
Amsterdam” van GroenLinks;
2. geen separate notitie op te stellen over de mogelijkheden van een
lightrail netwerk in de MRA;
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. het project “Renovatie damwandconstructie Koopvaarderschutsluis
(KVSS)” in Den Helder, op te nemen in het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) bij de eerstvolgende
actualisatie als project in de planfase en daarbij de volgende
maatregelen nader uit te werken:
a. verlengen van de kolk van 85 meter naar 115 meter (CEMTklasse 4 incl. verplaatsen van de sluisdeuren);
b. besluit tot inzetten van onderhandeling met de gemeente Den
Helder om over te gaan tot het ombouwen van de
Boerenverdrietsluis (BVS) tot schutsluis. Daarbij deuren
aanbrengen op 40 meter kolklengte en op 92 meter
kolklengte opdat deze sluis als (toekomstige) omvaarroute
kan dienen ten tijde van de werkzaamheden aan de KVSS en
tevens in de toekomst gebruikt kan worden om kleine
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schuttingen ten behoeve van recreatievaart uit te voeren.

14.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.50 van mw. E.M. van Duijn
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
(PvdA) over fietsveiligheid
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
15.
Tweede Actualisering PMI
2018-2023

Het college besluit:
1. Provinciale Staten te vragen de volgende uitvoeringskredieten voor
PMI-projecten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van
€ 35.993.143,-, waarvan na aftrek van bijdragen van derden/
subsidies ter grootte van € 12.041.943,-, uiteindelijk € 23.951.200,ten laste van de kapitaallasten PMI of reserve kapitaallasten Openbaar
Vervoer komt:
a. alg-13 Nieuwe aansluiting op de A9, gemeente Heiloo
(GGA Alkmaar) (verhoging krediet) € 470.000,-;
b. alg 29b Vervangen Zaanbrug (verhoging krediet)
€ 4.577.500,-;
c. HOV-03 HOV in 't Gooi (Huizen-Hilversum) (verhoging
krediet) € 650.000,-;
d. HOV-05 HOV Schiphol Oost, ged. Stationsplein-Fokker
Logistics Park (verhoging krediet) € 18.700.000,-;
e. HOV-07 HOV Aalsmeer-knooppunt Schiphol Zuid (HOVASZ)
(verhoging krediet) € 6.506.500,-;
f. HOV-15 Uitrol productformule R-net € 2.914.143,-;
g. N231-16 Trajectbenadering N231b, ged. N201-N232
(verhoging krediet) € 1.300.000,-;
h. N236-06 Reconstructie N236, deel 1: LoosdrechtdreefGein Zuid (verhoging krediet) € 300.000,-;
i. N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis
(verhoging krediet) € 225.000,-;
j. N502-03 Trajectbenadering N502c, ged. CallantsoogCallantsogervaart € 350.000,-;
2. Provinciale Staten te vragen de volgende uitvoeringskredieten voor
PMO-projecten beschikbaar te stellen voor een totaalbedrag van
€ 8.525.000,-, die ten laste komen van de kapitaallasten
Investeringen (vaar)wegen:
a. N203 vervangen brug Krommenie A-01 (19D03) en brug
Krommenie B-01 (19D04) en rehabilitatie wegvakken 2 en
4 (verhoging krediet) € 6.325.000,-;
b. Trajectbenadering N231b-01 (verhoging krediet)
€ 2.200.000,-;
3. Provinciale Staten voor te stellen het krediet "N242-23 Verlagen
wegdek Langebalkbrug" af te sluiten;
4. Provinciale Staten voor te stellen het krediet Programma N201+ van
€ 657.080.000,- af te ramen met € 6.380.000,- en dit bedrag in te
zetten voor het ontstane dekkingstekort van project Westfrisiaweg;
5. Provinciale Staten voor te stellen het resterende krediet Programma
N201+ van € 650.700.000 voor een bedrag van € 632.000.000,- af te
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6.

7.
8.
9.
10.
16.
Agenda vergadering
Dagelijks Bestuur
Waddenfonds d.d. 1 juni
2018

sluiten, zodat er nog een restant krediet overblijft van € 18.700.000,-,
dat wordt ingezet voor:
• 8 nadeelcompensatiedossiers, totaal € 1.800.000;
• reservering verplichtingen uit de Overeenkomst Sloop en
Verlegging Boerenlandvariant (BLV) N201, een bedrag van
€ 16.890.000,-;
Provinciale Staten voor te stellen het dekkingsplan van project "N02301 Westfrisiaweg" te wijzigen, aangezien er een dekkingstekort van
€ 25.430.000,- is ontstaan door lager uitvallende bijdragen van
derden:
• de inzet van € 15.050.000,-, zijnde de rente die niet meer wordt
toegerekend aan de kapitaallasten die voortvloeien uit de
activering van de provinciale bijdrage;
• de inzet van het positieve, financiële resultaat Programma
N201+ van € 6.380.000,-;
• de inzet van € 4.000.000,- van de tot 2025 opgebouwde/op te
bouwen vrij budgettaire ruimte binnen het compartiment "extra
investeringen infrastructuur" binnen de reserve Infrastructuur,
aangezien de jaarlijkse storting van € 4.364.000,- niet tot
volledige besteding komt;
daartoe de Voordracht Tweede actualisering PMI 2018-2023 vast te
stellen;
Provinciale Staten te vragen deze Voordracht te behandelen in hun
vergadering van 9 juli a.s.;
de voortgangsrapportage PMI 2018-2023 vast te stellen en toe te
zenden aan Provinciale Staten;
de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van het Waddenfonds d.d. 1 juni 2018 en in te stemmen met
de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Buskes

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

over de nummers:
7, 8, 9, 10
16
2, 3
1, 11, 12, 14, 15
4, 5, 6

4632 3669
4813 7779
2223 4882
1860 9344
4607 6163

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.
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