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AGENDA 
 

Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Projectvoorstel OV-
knooppunt Castricum 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het projectvoorstel voor OV-knooppunt 

Castricum; 
2. in te stemmen met het feit dat de subsidie wordt verstrekt aan de 

gemeente Castricum voor: 
- het verbeteren van de openbare ruimte rond het station; 
- het verbeteren van de overstap tussen trein en bus; 
en dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan: 
- het verbeteren van stationsomgevingen als aantrekkelijke plek 

voor verschillende functies, waaronder wonen en werken; 
- het verbeteren van stationsomgevingen als comfortabel en 

optimaal functionerende schakel in de deur tot deur reis.  
3. het projectvoorstel door middel van een brief aan PS ter 

kennisneming aan te bieden. 
  
2.  
KRW-voortgangsrapportage 
2018 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage 2018 Kaderrichtlijn Water vast te stellen;  
2. de rapportage met begeleidende brief aan Provinciale Staten toe te 

sturen; 
3. de portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – 

redactionele wijzigingen aan te brengen in de brief aan PS. 
  
3.  
Ontwerp wijziging reglement 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit wijziging reglement Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier met kaartbijlage vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit vrij te geven voor terinzagelegging en het 

indienen van zienswijzen gedurende zes weken; 
3. het ontwerpbesluit aan het dagelijks bestuur van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te zenden met een 
brief; 

4. Provinciale Staten te informeren met een brief; 
5. de portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – 

redactionele wijzigingen aan te brengen in de brief aan HHNK. 
  
4.  
Wijziging 
Waterschapsverordeningen 
Hollands Noorderkwartier, 
Amstel, Gooi en Vecht 2017 
en Rijnland 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Amstel, Gooi en Vecht 

2017 (AGV) vast te stellen; 
3. het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Rijnland (HHR) vast te 

stellen; 
4. de ontwerpbesluiten vrij te geven voor de ter inzage legging en het 

indienen van zienswijzen gedurende zes weken; 
5. de ontwerpbesluiten aan de dagelijkse besturen van HHNK, AGV en 

HHR te zenden door middel van brieven; 
6. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief. 
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5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.52 van mw. I.A. Bezaan 
(PVV) over mogelijk te 
passieve houding 
commissaris van de Koning 
inzake aftreden waarnemend 
burgemeester Huizen 
 

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. 

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.56 van mw. W. Koning-
Hoeve (CDA) over 
Mezenschade 
 

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.  
Evaluatie provinciale subsidie 
Nationaal Park Duinen van 
Texel 
 

Het college besluit: 
1. de evaluatie provinciale subsidie Nationaal Park Duinen van Texel vast 

te stellen; 
2. Provinciale Staten de evaluatie provinciale subsidie Nationaal Park 

Duinen van Texel ter kennisname toe te sturen via een brief; 
3. de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering – 

redactionele wijzigingen in deze brief aan te brengen. 
  
8.  
Verlengen arhi-procedure 
Gooi en Vechtstreek naar 
aanleiding van brief minister 
BZK 1 juni 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van de minister van BZK d.d. 1 juni 

2018; 
2. gelet op de inhoud van de brief de provinciale arhi-procedure voor de 

gemeenten Blaricum-Huizen-Laren en Hilversum-Wijdemeren, vanwege 
het belang van een zorgvuldig proces, te verlengen totdat het 
herziene beleidskader herindelingen is vastgesteld door de minister 
van BZK; 

3. mede op basis van dit herziene beleidskader een besluit te nemen 
over het vaststellen van de herindelingsontwerpen;  

4. de voorbereiding van de herindelingsontwerpen voort te zetten; en;  
5. de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente 

Eemnes, de provincie Utrecht, het ministerie van BZK en PS van 
Noord-Holland met brieven te informeren; 

6. de portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – 
redactionele wijzigingen aan te brengen in de brief aan het ministerie 
van BZK en de brieven aan de gemeenten. 

  
9.  
Tweede Wob verzoek 
Vereniging Larens Behoud 
betreffende de agenda van 
de GS vergadering van  
7 november 2017 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
2. in navolging van het advies van de hoor- en adviescommissie een deel 

van de gevraagde informatie alsnog openbaar te maken en de 
weigering om de voorstellen voor de besluiten van ons college niet 
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 openbaar te maken nader te motiveren; 
3. bezwaarde te informeren door middel van een besluit; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief. 

  
10.  
Voortgangsrapportage social 
return 2018 
 

Het college besluit: 
1. de ‘voortgangsrapportage social return mei 2018’ vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren via een brief en de 

‘voortgangsrapportage social return mei 2018’. 
  
11.  
Vrijgeven 
voortgangsrapportage N23 
Westfrisiaweg, 1e tertiaal 
2018 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2018 vast te stellen; 
2. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2018 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van PS; 
3. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2018 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van het ambtelijk overleg N23 en 
bestuurlijk overleg N23. 

  
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   7                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779                             2, 3, 4                                                     
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074                             5                                    
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088                             8, 9, 10 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882                             1              
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344                             11  
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163                             6            
 
 
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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