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Beantwoording Statenvragen nr. 53 van mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) 
inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS) 

Statenlid mevrouw W. Koning-Hoeve (CDA) heeft vragen gesteld over het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar aanleiding van de Raad van State-
uitspraak om dit programma onverbindend te verklaren. 
 

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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Begroting 2020 

In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2020 wil bereiken, wat de 
provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten. Na de eerste lezing in 
GS op 9 juli is gedurende de zomerperiode het coalitieakkoord verwerkt in de 
begroting en zijn enkele aanpassingen gedaan n.a.v. de gemaakte 
opmerkingen bij de eerste lezing. 
 

Besluit 
1. De ontwerpbegroting en meerjarenraming 2020 vast te stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 

3. De ontwerpbegroting inclusief meerjarenraming en de Statenvoordracht met 
bijgaande brief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden; 

4. De portefeuillehouder financiën te machtigen voor het uitvoeren van 
redactionele aanpassingen. 
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Verzoek tot uitbreiding fondsvermogen, en voorstel tot scopewijziging, 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) 

De provincie heeft in 2014 het revolverende Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland BV opgericht voor de verwezenlijking van de ambities 
op het gebied van duurzame energie. Provinciale Staten hebben daarvoor een 
fondsvermogen van maximaal 85 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op dit 
moment bedraagt het fondsvermogen 66 miljoen euro en heeft het fonds in 



 

 
totaal 40,3 miljoen euro geïnvesteerd in 22 initiatieven. Het fonds verwacht op 
korte termijn voor 15-20 miljoen euro aan vervolginvesteringen te moeten 
doen. Daarnaast verwacht het fonds 16,1 miljoen euro aan nieuwe 
investeringen te kunnen doen op basis van de duurzame initiatieven waarmee 
men al in gesprek is (de zogenaamde “pijplijn”). Omdat het huidige 
fondsvermogen van 66 miljoen euro daarvoor ontoereikend is, vragen 
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om de laatste tranche van 19 
miljoen euro aan het fonds beschikbaar te stellen. Tevens wordt voorgesteld 
om de scope van PDENH zodanig te wijzigen dat investeringen in houtige 
biomassa worden beperkt, als uitwerking van een toezegging aan PS. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het verzoek (d.d. 9 augustus 2019) van de directie van 
het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH) om het 
fondsvermogen uit te breiden; 

2. Provinciale Staten te verzoeken financiële middelen voor deel 2 van de derde 
tranche van €19 miljoen ter beschikking te stellen  en hiertoe bijgaande 
Statenvoordracht vast te stellen; 

3. Onder voorbehoud van een positief besluit van Provinciale Staten deel 2 van 
de derde tranche van €19 miljoen conform het oprichtingsbesluit van PDENH 
aan het fondsvermogen van PDENH te doteren; 

4. Naar aanleiding van de bespreking in PS een voorstel aan de 
Statencommissie EFB voor te leggen voor aanpassing van de scope van PDENH 
door investeringen in houtige biomassa te beperken; 

5. Met bijgaande brief de Statenvoordracht voor ophoging van het 
fondsvermogen van PDENH aan Provinciale Staten te zenden, en de 
Statencommissie EFB te consulteren over de voorkeur van GS voor aanpassing 
van de scope van PDENH. 
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Project Zuidasdok 

Het project Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie 
Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. Het 
is een omvangrijk project rondom de A10 Zuid in Amsterdam. Dankzij het 
project verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit economisch 
belangrijke gebied in de Noordelijke Randstad. Het project Zuidasdok is in 
2012 gebudgetteerd op € 1,4 miljard. De provincie Noord-Holland levert hier 
een totale bijdrage aan van € 75 miljoen voor de bouw van een nieuwe 



 

 
openbaar vervoer terminal. Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten 
over de actuele stand van zaken van het project. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de brief van de Minister Verkeer & Waterstaat aan de 
Tweede Kamer over de actuele stand van zaken van het project Zuidasdok; 

2. Vanwege het belang voor de reiziger blijvend in te zetten op het zo snel 
mogelijk verbeteren van de capaciteit van station Amsterdam Zuid; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Tweede actualisering Provinciaal Meerjarenprogrammma Infrastructuur (PMI) 
2019-2025 

De provincie beheert 613 km wegen, 383 km fietspaden, 49 km busbanen, 246 
km vaarwegen en is eigenaar van 545 bruggen, sluizen, tunnels en 
faunapassages. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 
staan alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft. Het 
programma wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. Op basis van deze 
actualisatie vragen GS aan PS om het benodigde budget beschikbaar te stellen. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten voor te stellen de volgende kredieten beschikbaar te 
stellen voor een totaalbedrag van € 23.600.000 waarvan na aftrek van 
bijdragen van derden c.q. uit eigen reserves en budgetten ter grootte van € 
10.776.000 uiteindelijk € 12.824.000 ten laste van de kapitaallasten PMI komt: 

a. N201-29a - Trajectbenadering N201a, Cruquiusbrug; Kredietverhoging: € 
5.500.000; 

b. N244-07 Trajectbenadering N244a, deel A: N244, ged. N242-N246 en 
N246, ged. N244-A8: deel a. N246 (i.c.m.Groot onderhoud); Kredietverhoging: 
€ 5.192.000; 

c. N244-09: Trajectbenadering N244a, deel C: Beatrixbrug;  Kredietverhoging: 
€ 4.604.000; 

d. N247-16 - Bereikbaarheid Waterland; maatregelen N247, ged. A10-Edam; 
Kredietverhoging: € 4.120.000; 

e. N506-02 - Trajectbenadering N506a; Kredietverhoging: € 1.270.000; 

f. N208/244/239 Aanleg fietsverbindingen; Kredietverhoging; € 2.500.000; 

g. N231 OLV Greenport; Kredietverhoging; € 414.000; 



 

 
2. Provinciale Staten voor te stellen het krediet voor het project HOV-05 HOV 
Fokkerweg – Schiphol Oost met € 4.500.000 af te ramen; 

3. Provinciale Staten voor te stellen het krediet voor het PMI project Brug 
Ouderkerk aan de Amstel met € 2.870.000 te verlagen; 

4. Provinciale Staten voor te stellen het krediet voor het PMO project N244-
N246 K20/10/09 KW Beatrixbrug; Trajectbenadering N244a-N246a met  € 
3.145.000 te verlagen; 

5. Provinciale Staten voor te stellen voor de uitvoering van het PMO 2019-2026 
de volgende kredieten (exclusief BTW) te verhogen, die ten laste komen van de 
kapitaallasten Investeringen wegen: 

a. Vervanging Cruquiusbrug A; € 5.400.000; 

b. Vervangen brug Ouderkerk ad Amstel; € 10.370.00; 

c. K20/10/09 Leeghwaterbrug A-02 vervanging; € 1.400.000; 

d. Vervanging K20m Kogerpolderbrug-03; € 2.000.000; 

6. Daartoe de Voordracht Tweede actualisering PMI 2019-2025 vast te stellen; 

7. De Voordracht Tweede actualisering PMI 2019-2025 toe te zenden aan 
Provinciale Staten en daarbij Provinciale Staten te vragen de voordracht te 
behandelen in hun vergadering van 30 september 2019. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 51 van mevrouw N.M. van der Waart (GL) over 
ultrafijn stof rond Schiphol 

Mevrouw N.M. van der Waart (GroenLinks) heeft vragen gesteld over het 
onderzoeksrapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) naar de gezondheidseffecten van kortdurende blootstelling aan 
ultrafijnstof rond Schiphol. 
 

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. 54 van mevrouw Kuiper-Kuijpers (CDA) over 
De herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) 

Mevrouw Kuiper-Kuijpers (CDA) heeft vragen gesteld over de herinrichting van 
de A.C. de Graafweg (N241). 
 



 

 
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. 56 van de heer M. Deen (PVV) over 
duidelijkheid inzake op omvallen staand Afval Energie Bedrijf (AEB) 

Op 15 juli 2019 zijn Statenvragen ingediend door de heer Deen (Partij Voor de 
Vrijheid) over de manieren waarop provincie Noord-Holland is verbonden aan 
het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) en welke acties vanuit provincie 
Noord-Holland zijn ondernomen ten aanzien van het AEB in verband met de 
situatie aldaar. 
 

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. 58 van mevrouw J. Vastenhouw (FvD) over 
Afval Energie Bedrijf (AEB) 

Op 16 juli 2019 zijn Statenvragen ingediend door mevrouw J. Vastenhouw 
(Forum voor Democratie) over de rol en verantwoordelijkheid van provincie 
Noord-Holland bij het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) en de gevolgen 
voor provincie Noord-Holland van de huidige situatie bij het AEB. 
 

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. 62 van mevrouw R. Alberts (SP) over 
berichtgeving over zuiveringsslib 

Op 25 juli 2019 zijn Statenvragen ingediend door mevrouw R. Alberts (SP) over 
de verwerking van zuiveringsslib in provincie Noord-Holland, in verband met 



 

 
de verminderde verwerkingscapaciteit bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) 
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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Beantwoording Statenvragen nr. 63 van de heer M. Deen (PVV) over Handhaven 
boerkaverbod in het Noord-Hollandse OV 

De heer M. Deen (PVV) heeft vragen gesteld over handhaving van het 
boerkaverbod in het Noord-Hollandse openbaar vervoer naar aanleiding van 
een artikel van het Algemeen Dagblad waarin staat dat openbaar 
vervoerbedrijven NS, HTM, RET, Arriva, Connexxion, EBS en GVB zich niets 
aantrekken van het boerkaverbod en geen moslima’s in voertuigen gaan 
weigeren die gezichtsbedekkende kleding dragen. 
 

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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Wob-verzoek Omlegging A9/ Airport City A9 

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob . 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over de omlegging A9 en Airport City A9 gedeeltelijk  openbaar te maken en 
gedeeltelijk te weigeren; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren; 

3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob ; 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob


 

 
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Wob-verzoek inzake aanbesteding Landschapsplan Stelling van Amsterdam/ 
Verbinding A8-A9 en de aanbesteding inzake de aanstelling van de Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 

Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het 
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, 
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet 
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op 
www.noord-holland.nl/wob . 
 

Besluit 
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie 
over de aanbesteding met betrekking tot het Landschapsplan Stelling van 
Amsterdam/ Verbinding A8-A9 en de aanbesteding met betrekking tot de 
aanstelling van de PARK gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te 
weigeren; 

2. Verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 

3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noord-
holland.nl/wob ; 

4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief. 
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Geannoteerde IPO Bestuur en IPO Algemene Vergadering (AV) agenda 

GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering en de algemene 
vergadering van het Inter Provinciaal Overleg op 28 en 29 augustus 2019. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur en IPO AV van 28 en 29 augustus 
2019 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotaties. 
 

 

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van 
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend. 

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

B. Burger   tel. (06) 4813 7779  2, 3 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob


 

 
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  1 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  14  
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
 
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/

