
Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 16 april 2019 

1 Reactie brief B&W Haarlemmermeer vitaliteit Rijsenhout 

B&W van Haarlemmermeer hebben aan GS een brief gestuurd over de vitaliteit 
in Rijsenhout en het verzoek om in dit dossier samen op te trekken. GS hebben 
besloten om een antwoordbrief te versturen met een positieve grondhouding 
ten aanzien van de ontwikkelingen in Rijsenhout. 

Besluit 
1. Bijgevoegde brief aan het college van B&W Haarlemmermeer te verzenden.

2. PS door middel van brief te informeren.

2 Jaarverslag integriteit 

Op grond van de Ambtenarenwet wordt er elk jaar een Jaarverslag integriteit 
gemaakt. Dit verslag wordt ter vaststelling geagendeerd voor een vergadering 
van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter kennisname aangeboden aan 
Provinciale Staten. 

Besluit 
1. Het Jaarverslag integriteit 2018 vast te stellen;

2. PS door middel van aanbiedingsbrief te informeren over het Jaarverslag
integriteit 2018.

3 Beslissingen op 2 bezwaren tegen garantstelling Glasvezelnetwerk Hollands 
Kroon B.V. 

FiberNH B.V. en Delta Rijssen Glasvezel Investeringen B.V. maakten bezwaar 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten waarbij aan Glasvezelnetwerk 
Hollands Kroon B.V. een garantstelling is verleend. Conform het advies van de 
Hoor en Adviescommissie, besluiten Gedeputeerde Staten de bezwaarschriften 
ontvankelijk te verklaren, de bezwaren ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit in stand te laten. 

Besluit 
1. Het bezwaarschrift van FiberNH B.V. te Emmeloord ontvankelijk te verklaren;

2. Het bezwaarschrift van Delta Rijssen Glasvezel Investeringen B.V. te Rijssen
ontvankelijk te verklaren;
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3. Het advies van de Hoor en Adviescommissie om beide bezwaarschiften 
ontvankelijk te verklaren en de bezwaren ongegrond te verklaren, integraal 
over te nemen; 

4. Het besluit van 12 december 2018 van Gedeputeerde Staten (kenmerk 
1051999-1114341) waarbij aan Glasvezelnetwerk Hollands Kroon B.V. een 
garantstelling is verleend, in stand te laten; 

5. Door middel van bijgaande brieven bezwaarmakers genoemd onder 1 en 2 
te informeren over dit besluit. 
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Beslissing op bezwaar tegen garantstelling en lening Breedband Beemster 

FiberNH B.V. maakte bezwaar tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
waarbij aan Breedband Beemster een garantstelling is verleend. Conform het 
advies van de Hoor en Adviescommissie, besluiten Gedeputeerde Staten het 
bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, de bezwaren ongegrond te verklaren 
en het bestreden besluit in stand te laten. 
 

Besluit 
1. Het bezwaarschrift van FiberNH B.V. te Emmeloord ontvankelijk te verklaren; 

2. Het advies van de Hoor en Adviescommissie om het bezwaarschift 
ontvankelijk te verklaren en de bezwaren ongegrond te verklaren, integraal 
over te nemen; 

3. Het besluit van 18 december 2018 (kenmerk: 1052011-1160451) in stand 
te laten; 

4. Door middel van bijgaande brief FiberNH B.V. te informeren over dit besluit. 
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Annotatie algemeen bestuur Groengebied Amstelland 18 april 2019 

Het algemeen bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland is 
verantwoordelijk voor de instandhouding en ontwikkeling van het natuur- en 
recreatiegebied tussen Amstelveen en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deelnemers 
in het bestuur van dit recreatieschap zijn naast de provincie de gemeenten 
Ouder-Amstel, Amsterdam, Amstelveen, en Diemen. Gedeputeerde Tekin 
neemt als lid van het algemeen bestuur deel aan deze vergadering. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen bestuur 
van recreatieschap Groengebied Amstelland  d.d. 18 april 2019 en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotatie. 
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Verzoek om instemming met wijziging van de Regeling natuurbescherming 
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Wijziging van de Regeling natuurbescherming is onder andere van belang om 
ontwikkelingsruimte toe te voegen aan Wind op zee projecten en het opnieuw 
opnemen van Lelystad Airport in de lijst met prioritaire projecten. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met het verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit tot wijziging van de Regeling natuurbescherming; 

2. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dit besluit 
uiterlijk 17 april te informeren; 

3. Provinciale Staten over dit besluit met bijgaande brief te informeren. 
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Wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 

GS en PS nemen deel in de gemeenschappelijke regeling van het 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De wijzigingen betreffen: 

• het onderbrengen van het Aagtenpark in de gemeenschappelijke regeling; 

• aanpassingen in verband met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke 
regelingen; 

• aanpassing van de verdeelsleutel voor deelnemersbijdrage voor het 
deelgebied De Buitenlanden; 

• redactionele verbeteringen in de gemeenschappelijke regeling. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen te verzoeken op basis van bijgaande voordracht de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
te treffen; 

2. Op de gewijzigde algemene verordening Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer geen zienswijze in te dienen; 

3. Provinciale Staten te verzoeken toestemming te verlenen aan Gedeputeerde 
Staten tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer; 

4. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
te treffen; 

5. Met bijgaande brief de Statenvoordracht aan PS te zenden; 

6. De portefeuillehouder recreatie te machtigen om het algemeen bestuur van 
het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, na behandeling in PS, te 
informeren over voorgaande besluiten. 
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Wijziging van de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap 
Spaarnwoude 

De provincie Noord-Holland neemt deel in de gemeenschappelijke regeling van 
het Recreatieschap Spaarnwoude. De wijzigingen betreffen: 

• noodzakelijke wijzigingen die een gevolg zijn van een wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en 

• als gevolg daarvan en van een herindeling van de gemeenten 
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude per 1 januari 2019 een 
wijziging van de samenstelling van het algemeen bestuur. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen te verzoeken op basis van bijgaande voordracht de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude te treffen; 

2. Provinciale Staten te verzoeken toestemming te verlenen aan Gedeputeerde 
Staten tot het treffen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling 
Recreatieschap Spaarnwoude; 

3. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude te treffen; 

4. Met bijgaande brief de Statenvoordracht aan PS te zenden; 

5. De portefeuillehouder recreatie te machtigen om het algemeen bestuur van 
het Recreatieschap Spaarnwoude, na behandeling in PS, te informeren over 
voorgaande besluiten. 
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Zienswijze Bestuurlijke Regie Schiphol op Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
ministerie I&W 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt voor de periode 2020-
2050 nieuw beleid op voor de luchtvaart. Dit beleid wordt vastgelegd in de 
Luchtvaartnota. Voor deze Luchtvaartnota wordt een planMER geschreven. Om 
vooraf te bepalen op welke onderwerpen deze zich moet richten en met welke 
diepgang die onderwerpen behandeld dienen te worden, is een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau Luchtvaartnota opgesteld (NRD). Deze NRD ligt nu 
ter inzage voor. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is gezamenlijk tot een 
reactie gekomen op de zienswijze. Het college van GS heeft kennis genomen 
van deze zienswijze en biedt deze ter informatie aan Provinciale Staten aan. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de zienswijze van de Bestuurlijke Regie Schiphol op de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat; 
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2. De zienswijze namens de Bestuurlijke Regie Schiphol in te dienen bij het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; 

3. De zienswijze ter informatie aan Provinciale Staten aan te bieden. 
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Uitvoeringsparagraaf energietransitie 2019 

De Uitvoeringsparagraaf is onderdeel van de Beleidsagenda Energietransitie 
2016-2020 die de provincie in 2016 heeft vastgesteld. In deze 
Uitvoeringsparagraaf staat beschreven welke activiteiten de provincie in 2019 
uitvoert op het gebied van onder andere energiebesparing in de industrie, 
glastuinbouw en de gebouwde omgeving, zonne-energie en warmte en koude. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2019 vast te stellen; 

2. De Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2019 ter kennisname aan PS aan te 
bieden. 
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Beantwoording Statenvragen nr.21-2019 van dhr. A.E. van Liere en dhr. F.A.S. 
Zoon (Partij voor de Dieren) over gevaarlijk gebrek aan onderhoud 
faunapassages 

Het college geeft antwoord op de vragen van de heren Van Liere en Zoon over 
het onderhoud van faunapassages. 
 

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. 
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Beantwoording Statenvragen nr.22-2019 van dhr. M.C.A. Klein (CU-SGP) over 
OV-concessies rond Haarlem 

Het college geeft antwoord op de vragen van dhr. Klein over de mogelijke 
vertraging die buslijnen ondervinden als gevolg van grootschalige 
werkzaamheden rondom Amsterdam. 
 

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. 
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13 Bereikbaarheid Den Helder 

De provincie Noord-Holland heeft de studie laten doen om te onderzoeken hoe 
de bereikbaarheid van Den Helder kan bijdragen aan de bevordering van de 
economische ontwikkeling van de regio. Uit de bereikbaarheidsstudie blijkt dat 
aanpassingen van de wegen in de kop van Noord-Holland kunnen leiden tot 
reistijdverkorting en afname van verkeer op omliggende wegen. De 
ontwikkelingen in en rond Den Helder, zoals de groei van de Koninklijke 
Marine, de ontwikkeling van Agriport A7/Greenport NHN en een nieuwe reactor 
en campus in Petten kunnen in de toekomst richting geven aan een keuze voor 
een van de varianten uit het onderzoek. De studie legt een basis voor eventuele 
vervolgstappen door de nieuwe coalitie om de bereikbaarheid van Den Helder 
te verbeteren. 

Besluit 
PS door middel van bijgaande brief te informeren over de verkenning naar de 
bereikbaarheid van Den Helder door wegen met 2x2 rijstroken. 

14 Voorwaarden deelname inkoop Oplaadinfrastructuur 2019 

Het projectbureau MRA-Elektrisch heeft als doel elektrisch vervoer in de 
gemeenten in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te stimuleren. 
Een belangrijk onderdeel hierin is het realiseren van publieke 
oplaadinfrastructuur. Het realiseren van publieke oplaadinfrastructuur gebeurt 
voornamelijk door het aanbesteden en aangaan van concessieovereenkomsten 
met marktpartijen. Gemeenten sluiten zich bij een concessieovereenkomst en 
kunnen vervolgens onder begeleiding van het projectbureau laadpalen in de 
openbare ruimte laten plaatsen. De provincie is de concessiegever en de 
gemeenten kunnen onder voorwaarden laadpalen laten plaatsen. Deze 
voorwaarden zijn vastgelegd in het document dat na vaststelling door GS 
eenzijdig door gemeenten schriftelijk wordt bevestigd. 

Besluit 
1. De Voorwaarden deelname inkoop Oplaadinfrastructuur 2019 vast te stellen;

2. PS te informeren met de bijgevoegde brief.

15 Deelname als kennispartner aan het Hyperloopconsortium 

De provincie Noord-Holland wil graag innovatie steunen en staat daarom 
sympathiek tegenover het initiatief om de Hyperloop in te zetten als 
toekomstige oplossingsrichting voor mobiliteitsvraagstukken. Met een 
financiële bijdrage nemen we voor 1 jaar deel als kennispartner. 

Besluit 



Pagina 7 

1. Kennis te nemen van de deelname als kennispartner aan het
Hyperloopconsortium;

2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief.

16 Verpachting provinciale grond 2020 

De provincie Noord-Holland heeft circa 1.700 ha agrarische grond in 
eigendom, die tijdelijk aan agrarische ondernemers in pacht wordt uitgegeven 
in afwachting van de definitieve bestemming. Dit GS-besluit betreft de 
uitgangspunten voor de verpachting van de provinciale grond in 2020. 

Besluit 
1. De uitgangspunten vast te stellen voor de verpachting van provinciale grond
in 2020 conform de notitie 'Uitgangspunten verpachting 2020';

2. PS te informeren via inliggende brief.

17 Beslissing op bezwaar planschade N23 

De Hoor- en adviescommissie (HAC) brengt advies uit over een bezwaar dat is 
gemaakt op een collegebesluit. Het college neemt een besluit op het bezwaar 
en het advies van de HAC. 

Bezwaarmaker heeft verzocht om een tegemoetkoming in planschade, omdat 
hij schade lijdt door veranderingen aan de N23. Gedeputeerde staten hebben 
het verzoek afgewezen omdat bezwaarmaker op het moment van aankoop van 
zijn pand kon weten dat de N23 zou worden veranderd. De HAC komt tot de 
conclusie dat deze afwijzing in stand kan blijven. Gedeputeerde staten nemen 
dit advies over. 

Besluit 
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;

2. Het advies van de Hoor- en adviescommissie over te nemen;

3. Het bezwaar ongegrond te verklaren;

4. De bestreden beslissing niet te herroepen.

18 Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming (03) 

Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen beleidsdoelen, welke geen 
consequenties hebben voor de omvang van het programma. Met het oog op de 
rechtmatigheid is het van belang dat de budgetten worden geraamd op 
beleidsdoelen van de uitvoerend mandaathouder. De betrokken 
mandaathouder(s) zijn over de mutatie(s) geïnformeerd. Omdat deze 
aanpassingen binnen de bevoegdheid van GS vallen, wordt deze budget 
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neutrale wijziging op de beleidsdoelenraming enkel ter kennisname aan PS 
gestuurd. 

Besluit 
1. De budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2019 vast te
stellen;

2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren.

19 Verslag handelsmissie Ghana en Ivoorkust 

De gedeputeerde Zeehavens heeft van 9 tot en met 15 maart een cacao-
handelsmissie geleid naar Ivoorkust en Ghana. Deze missie was georganiseerd 
door de Port of Amsterdam. Het verslag van deze missie wordt door 
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten aangeboden. 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het verslag van de handelsmissie van de

gedeputeerde Zeehavens aan Ivoorkust en Ghana ;

2. PS te informeren door middel van bijgaande brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
over de nummers: 

S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669  5, 6, 7, 8, 9 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  2 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  10 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  1 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  3, 4 

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/
https://www.officielebekendmakingen.nl/provinciaal_blad

