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1.  
Voortgangsrapportage 
Uitvoeringsprogramma 
Smart Mobility 2018-2019 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 

2018-2019 vast te stellen; 
2. door middel van brief het Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 

2018-2019 ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten. 
  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.103 van mw. J.F.L. Kaamer 
van Hoegee (VVD) over oude 
chroom-6 verf op 
infrastructurele objecten 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.112 van mw. J.M.E. de 
Groot en dhr. W. Hoogervorst 
(SP) over de AVANT-studie 
over de N516/Thorbeckeweg 
in de gemeente Zaanstad 
 

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.  
Vaststellingsovereenkomst 
Fa. K. Sluis 
 

Het college besluit: 
1. de Vaststellingsovereenkomst (VOK) met de heer Sluis en mevrouw 

Sluis-Vestering aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst namens het 

college te ondertekenen. 
  
5.  
Stand van zaken brug 
Ouderkerk 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het starten van een Provinciaal Inpassingsplan om 

de juridisch planologische grenzen voor de bouw van de technische 
ruimte van de brug Ouderkerk mogelijk te maken; 

2. dit besluit ter bespreking voor te leggen aan de commissie Ruimte & 
Wonen met brief. 

  
6.  
Bereikbaarheid 
Haarlemmermeer 
Bollenstreek/Duinpolderweg; 
uitkomsten en gevolgen van 
besluit van PS van Zuid-
Holland van 19 september 
2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het besluit van Provinciale Staten van Zuid- 

Holland (ZH) van 19 september 2018 vaststellen definitief 
voorkeursalternatief Duinpolderweg (PZH-2018-650504461); 

2. overeenkomstig het besluit van Zuid-Holland de ruimtelijke 
reservering tussen de N206 en N208 buiten de planuitwerkingsfase 
Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg te 
laten; 

3. te herbevestigen dat als definitief voorkeursalternatief het samenstel 
op basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze - Midden wordt 
gekozen; 
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4. op basis van besluitpunt 1 tot en met 3 opdracht te geven voor de 
inrichting van de planuitwerkingsfase; 

5. Provinciale Staten te informeren met de als bijlage 1 bijgevoegde 
brief; 

6. het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam met de als 
bijlage 2 bijgevoegde brief te verzoeken om over te gaan tot promotie 
van het project naar de planuitwerkingsfase. 

  
7.  
Koers Smart Mobility 
Provincie Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. de Koers Smart Mobility Provincie Noord-Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren met brief; 
3. de gedeputeerde Mobiliteit en Financiën te machtigen om 

redactionele wijzigingen door te voeren. 
  
8.  
WOB-verzoek van dhr. drs. 
M.W.A. Maas 
 

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

informatie met betrekking tot 
a. de (H)OV-routes waaronder de Zuidtangent en R-net door Haarlem 

en meer specifiek in ieder geval het rapport n.a.v. het onderzoek 
ten tijde van de Floriade in Hoofddorp (rond 2002); 

b. de vervoerconcessie Amstelland-Meerlanden, in het bijzonder de 
aanbesteding van de huidige concessie en de vorige concessie; 

c. deelname van de gemeente Haarlem in de Vervoerregio 
Amsterdam, in het bijzonder over het waarom van het niet 
deelnemen van de gemeente Haarlem in de Vervoersregio 
Amsterdam  

gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te weigeren; 
2. verzoeker hierover te informeren door middel van bijgevoegd besluit; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief; 
4. de openbaar te maken documenten te publiceren op de website 

www.noordholland.nl/wob. 
  
9.  
Meerjaren-werkagenda 
Zaanstad-Midden 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de Meerjaren-werkagenda Zaanstad-Midden; 
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
10.  
Annotatie agenda Algemeen 
Bestuur ODIJ d.d. 31 oktober 
2018 
 

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

Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 31 oktober 2018; en 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 
  
11.  
Intrekken vergunning 
(ontwerpbesluit) 
 

Het college besluit: 
1. tot het nemen van een ontwerpbesluit teneinde de vigerende 

omgevingsvergunning(en) voor de inrichting van Main B.V., met 
beschikkingsnummer B01/3492 DMB 2005 van 5 september 2007 
inclusief alle daarop gebaseerde vergunningsbesluiten die na de 
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oprichtingsvergunning voor deze inrichting zijn afgegeven in te 
trekken; 

2. Main B.V. schriftelijk te informeren over het ontwerpbesluit onder 1 
en dit ontwerpbesluit te publiceren en ter inzage te leggen ter 
voldoening aan de eisen van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 uit de Algemene wet 
bestuursrecht. 

  
12.  
Beheer Natuurverbinding 
Omval-Kolhorn door 
Staatsbosbeheer 
 

Het college besluit: 
1. het aan Staatsbosbeheer in 2007 voor de duur van 10 jaar 

toegekende alleenrecht met terugwerkende kracht ingaande 5 juli 
2017, te continueren voor de duur van de met Staatsbosbeheer 
gesloten overeenkomst om het beheer van de Natuurverbinding 
Omval-Kolhorn uit te voeren; 

2. dit besluit bekend te maken door middel van een mededeling op de 
provinciale website; 

3. aan Staatsbosbeheer, de opdracht te verlenen om voor de periode 5 
juli 2017 tot en met 5 juli 2027 het beheer van de ecologische 
verbindingszone Omval-Kolhorn te verrichten; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
13.  
Verzoek Tweede 
Kamercommissie 
inventarisatie asbestdaken 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verzoek van de vaste Kamercommissie 

Infrastructuur en Waterstaat om het aantal en het oppervlak 
asbestdaken in de provincie Noord-Holland te inventariseren; 

2. de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat met inliggende 
brief te informeren; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
14.  
Vaststellen grensbeschrijving 
nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer 
 

Het college besluit: 
1. bijgaand besluit tot vaststelling van de grensbeschrijving van de 

nieuwe gemeente Haarlemmermeer op grond van artikel 2, tweede lid 
van de Wet arhi vast te stellen; 

2. de sectormanager Bestuur en Strategie te machtigen om de Minister 
van BZK, de colleges van de gemeenten Haarlemmermeer en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, de colleges van de aangrenzende 
gemeenten en het Kadaster over het besluit onder 1 te informeren. 

  
15.  
Rechtspositionele besluiten 
nieuwe gemeente 
Haarlemmermeer 
 

Het college besluit: 
1. op basis van artikel 61, eerste lid, van de Wet Arhi met ingang van     

1 januari 2019 te benoemen: 
a. tot tijdelijk gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente 

Haarlemmermeer, de heer C. Brugman; 
b. tot tijdelijk griffier van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de 

heer J. van der Rhee; 
2. op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Arhi met ingang van    

1 januari 2019 de volgende personen te benoemen, in voorlopige 
dienst van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer: 
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a. de heer G.A. Koot van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude; 

b. de heer N.S. Voogd van de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude; 

3. de in punt 1 en 2 genoemde personen met brieven te berichten; 
4. de colleges van B&W en de raden van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude en van Haarlemmermeer met brieven te berichten. 
  
16.  
Beëindiging lidmaatschap 
Peri Urban Regions Europe 
(PURPLE) 
 

Het college besluit: 
1. het lidmaatschap van de internationale vereniging zonder 

winstoogmerk onder Belgisch recht (AISBL) PURPLE (Peri Urban 
Regions Platform Europe) te beëindigen; 

2. door middel van brief Provinciale Staten te informeren; 
3. door middel van brief het netwerk te informeren over de opzegging; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
17.  
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
2 november 2018 
 

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 2 november 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
18.  
Goedkeuring projectplan 
Waterwet Markermeerdijken 
 
 

Het college besluit: 
1. het door het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier op 19 september 2018 vastgestelde projectplan 
Versterking Markermeerdijken conform artikel 5.7, lid 1, van de 
Waterwet goed te keuren; 

2. mede op basis van het toetsingsadvies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) te concluderen dat de 
milieueffectrapportage (MER) de essentiële informatie bevat om het 
milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de goedkeuring van 
het projectplan; 

3. de omgevingsvergunning ten behoeve van de dijkversterking op 
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen 
aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; 

4. de provinciale vergunning en ontheffing op grond van de Wet 
natuurbescherming te verlenen aan het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier; 

5. het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
samen met het projectplan Versterking Markermeerdijken, inclusief 
de onderliggende rapporten waaronder het MER, het Toetsingsadvies 
van de Commissie m.e.r., de Nota Beantwoording zienswijzen en alle 
uitvoeringsbesluiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.12 van 
de Waterwet gelijktijdig bekend te maken en gedurende de 
beroepstermijn van zes weken ter inzage te leggen; 

6. de Nota van Beantwoording zienswijzen vast te stellen en de indieners 
van zienswijzen schriftelijk te berichten over de behandeling van hun 
zienswijze, met een link naar de Nota van Beantwoording zienswijzen; 

7. het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 
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Noorderkwartier, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
Rijkswaterstaat Midden Nederland, het 
Hoogwaterbeschermingsprogrammabureau en burgemeester en 
wethouders van de gemeenten Amsterdam, Waterland, Edam- 
Volendam, Koggenland en Hoorn van bovenstaande besluiten 
schriftelijk in kennis te stellen met bijgaande brieven; 

8. Provinciale Staten te informeren over het besluit met bijgaande brief; 
9. de portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele 

wijzigingen in publicatietekst en te verzenden brieven. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                     tel. (06) 4632 3669                               9, 10, 11, 12, 13            
B. Burger-Adema         tel. (06) 4813 7779                               16, 17, 18                                                   
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074                               14, 15                                  
F. Paardekooper          tel. (06) 1860 9344                              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 
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/

