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Onderwerp Besluit 
  
1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.150 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over verleende 
vergunning voor aanleg van 
voetbalcomplex in Egmond 
aan den Hoef 

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. 

  
2.  
Agenda Raad van toezicht 
Stichting Leefomgeving 
Schiphol 30 januari 2019 
 

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

Toezicht Stichting Leefomgeving Schiphol d.d. 30 januari 2019 en in 
te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
geannoteerde agenda. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.143 van mw. Z. Pels 
(GroenLinks) over 
vergunningen Tata Steel 
 

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.  
Hernieuwde vaststelling 
Nalevingsstrategie 
omgevingsrecht 
 

Het college besluit: 
1. de ‘Nalevingsstrategie omgevingsrecht’ met terugwerkende kracht tot 

en met 1 januari 2019 hernieuwd vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over dit besluit;  
3. de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te informeren over dit 

besluit met een kopie van de brief als bedoeld onder punt 2. 
  
5.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
warmtetransitie gebouwde 
omgeving op wijkniveau 
2019-2021 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie warmtetransitie gebouwde omgeving 

op wijkniveau 2019 vast te stellen en deze, inclusief bijbehorend 
subsidieplafond en aanvraagperiode, te publiceren in het Provinciaal 
Blad; 

2. de aanvraagperiode vast te stellen op 1 maart 2019 tot en met 31 
december 2020 en het subsidieplafond vast te stellen op  
€ 2.980.000; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
6.  
Definitieve herijking 
provinciaal erfgoedregister in 
de gemeente Hollands Kroon 
 

Het college besluit: 
1. in het kader van de herijking van het provinciaal erfgoedregister en 

op grond van artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening Noord-
Holland 2017 in de gemeente Hollands Kroon de navolgende 
monumenten per 1 juli 2019 definitief uit het provinciale 
erfgoedregister uit te schrijven: 
- 2 graftekens Heerenweg te Barsingerhorn, 
- Koningstraat 29 te Hippolytushoef, 
- Nieuwstraat 44 te Hippolytushoef, 
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- 2 graftekens Waardpolder Hoofdweg 42 te Kolhorn, 
- Nieuwe Streek 30 te Kolhorn, 
- Dorpsstraat 165 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 146 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 148 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 173 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 145 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 197 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 129 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 74 te Nieuwe Niedorp, 
- Haukessluisweg 2A te Slootdorp, 
- Westerlanderweg 113 te Westerland, 
- Zuid Zijperweg 27 te Wieringerwaard, 
- Zuid Zijperweg 41 te Wieringerwaard, 
- Nieuwesluis 31 te Wieringerwaard, 
- Bosstraat 2 te Winkel; 

2. het object Lotweg 20 te Anna Paulowna niet uit het provinciaal 
erfgoedregister uit te schrijven; 

3. de belanghebbenden van dit besluit op de hoogte te stellen;  
4. de gemeente Hollands Kroon, de Minister van OCW en de 

Monumentenwacht Noord-Holland hierover te informeren; 
5. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

de contouren van de voormalige provinciale monumenten in het 
kadaster aan te passen; 

6. Provinciale Staten over dit besluit te informeren via brief; 
7. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 3, 4 en 5 uit te voeren. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 2 van mw. C. Boelhouwer 
en dhr. J.A. Haijen (SP) over 
Brugbediening Haarlem 
 

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. 

  
8.  
Wijziging projectfasering 
N244-N246 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de wijziging in de projectfasering van het 

project N244-N246 en de financiële consequenties; 
2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 

  
9.  
Provinciaal Inpassingsplan 
Technische Ruimten brug 
Ouderkerk aan de 
Amstel/Voordracht PS 

Het college besluit: 
• het Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten Brug Ouderkerk 

aan de Amstel en de daarbij behorende stukken ter vaststelling aan te 
bieden aan provinciale staten, door middel van brief. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.3 van dhr. M. Deen (PVV) 
over duidelijkheid inzake 
veiligheid Noord-Hollandse 
tunnels 

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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11.  
SolaRoad; aangaan 
deelneming 
 

Het college besluit: 
1. tot het aangaan van een deelneming in SolaRoad B.V.;  
2. tot het aangaan van de Aandeelhoudersovereenkomst, de 

Licentieovereenkomst en de Vaststellingsovereenkomst inzake 
SolaRoad; 

3. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de overeenkomsten te 
ondertekenen en tot het verrichten van de rechtshandelingen in 
verband met het aangaan van de deelneming; 

4. de portefeuillehouder Duurzaamheid aan te wijzen als toekomstig 
aandeelhouder in SolaRoad B.V. namens de provincie. 

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.145 van dhr. A.E. Tijssens 
(D66) over Overdracht 
Schipholweg aan gemeente 
Haarlemmermeer 

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. 

  
13.  
Deelneming coöperatieve 
vereniging “Coöperatie 
Samenwerkingsverband 
Decentrale OV Autoriteiten 
U.A.” 

Het college besluit: 
1. definitief deel te nemen in de coöperatieve vereniging “Coöperatie 

Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten 
U.A.”; 

2. de gedeputeerde Mobiliteit te machtigen de ledenovereenkomst van 
de “Coöperatie Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer 
Autoriteiten U.A.” te tekenen; 

3. de commissaris van de Koning besluit een volmacht te verlenen aan 
de teamsenior openbaar vervoer om haar rechten als lid uit te 
oefenen op de Algemene Ledenvergaderingen van de “Coöperatie 
Samenwerkingsverband DOVA U.A. conform bijgaande volmacht. 

  
14.  
Multimodaal 
bereikbaarheidspakket 
Corridor Amsterdam-Hoorn: 
financiële bijdrage 
 

Het college besluit: 
1. ten behoeve van een multimodaal bereikbaarheidspakket in de 

Corridor Amsterdam-Hoorn (CAH) de bereidheid uit te spreken een 
financiële bijdrage te verlenen van maximaal € 28,1 miljoen; 

2. voor het nog niet gedekte deel van deze bijdrage van € 16,1 miljoen 
Provinciale Staten voor te stellen de volgende middelen te reserveren 
voor: 
a. Aanpak Verkeersdruk Ambacht-N516-Thorbeckeweg (AVANT) in 

Zaanstad € 13.000.000, ten laste van de nog niet geoormerkte 
middelen binnen de reserve Ontwikkeling provinciale 
infrastructuur tot en met 2027; 

b. Fietsmaatregelen € 600.000, ten laste van de reserve 
Ontwikkeling provinciale infrastructuur; 

c. Fietsmaatregelen € 500.000, ten laste van de reserve Uitvoering 
mobiliteitsbeleid door derden; 

d. Versterken van natuurverbindingen € 2.000.000, ten laste van de 
reserve Groen; 

3. de Voordracht vast te stellen;  
4. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun 

vergadering van 4 maart 2019; 
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5. de Gedeputeerde Mobiliteit te machtigen nog wijzigingen in de 
Voordracht door te voeren. 

  
15.  
Beslissing op bezwaar: 
herroepen besluit intrekken 
subsidie gemeente Bergen 
 

Het college besluit: 
1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. de bestreden beslissing van dinsdag 17 juli 2018, nr. 

507494/1095416 te herroepen; 
3. de verplichting dat op 1 september 2017 een aanvang met de 

gesubsidieerde activiteit moet zijn gemaakt niet te handhaven; 
4. door middel van brief het college van de gemeente Bergen te 

informeren over dit besluit. 
  
16.  
Wadloopverordening 2019 
 

Het college besluit: 
1. de Wadloopverordening 2019 in ontwerp vast te stellen;  
2. deze verordening met bijgaande voordracht, met inbegrip van de 

bijlagen, ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen; 
3. kennis te nemen van de reacties van belanghebbenden op de concept-

verordening en de wijze waarop deze zijn afgedaan. 
  
17.  
Vervolg Programma naar een 
Rijke Waddenzee 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het programmaplan 2019-2022 van het 

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW); 
2. de samenwerkingsafspraken PRW 2019-2022 met de provincies 

Fryslân en Groningen, de ministeries van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat en de Coalitie 
Wadden Natuurlijk aan te gaan; 

3. de gedeputeerde met de portefeuille Wadden van de provincie Fryslân 
te machtigen deze samenwerkingsafspraken te ondertekenen namens 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

4. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over het vervolg 
van het Programma naar een Rijke Waddenzee; 

5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
18.  
Toepassen Aanwijzing 2 van 
Aanwijzingen voor de 
subsidieverstrekking Noord-
Holland bij de 
subsidieverlening aan 
Rijkswaterstaat 
 

Het college besluit: 
1. bij de subsidieverlening aan Rijkswaterstaat - voor het project 

Meekoppelkansen dijkversterking Marken (1066241/1066370) - 
Aanwijzing 2 afwijkingen van de Aanwijzingen voor de 
subsidieverstrekking Noord-Holland toe te passen, door af te wijken 
van Aanwijzing 9 hoogte voorschot; 

2. bij deze toekomstige subsidieverlening een voorschot van 100% uit te 
betalen. 

  
19.  
Brief aan PS over de 
Energieverkenning 
IJsselmeergebied 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het besluit van de Stuurgroep Energieverkenning 

IJsselmeergebied op 21 januari 2019 om de Energieverkenning 
IJsselmeergebied af te ronden; 

2. PS met brief te informeren over de Energieverkenning 
IJsselmeergebied. 
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20.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 1 van dhr. J.J.A.M. van 
Hooff en dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over Kies voor Noord-
Hollandse werklozen en 
woningzoekenden! 

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. 

  
21.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.4 van mw. J.M.E. de Groot 
(SP) over woningbouw in de 
gemeente Schagen 
 

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. 

  
22.  
Herijking ruimtelijk beleid 
voor zonne-energie in 
landelijk gebied 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitkomsten van het herijkingsonderzoek 

ruimtelijk beleid voor zonne-energie in landelijk gebied; 
2. het ontwerpbesluit van de Uitvoeringsregeling ‘opstellingen voor 

zonne-energie in landelijk gebied’ vast te stellen; 
3. Provinciale Staten per brief te verzoeken de uitkomsten van het 

herijkingsonderzoek alsmede de voorgestelde beleidswijzigingen op 
de B-agenda van de commissies R&W en EEB van 25 februari 2019 te 
plaatsen; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
23.  
Voortgangsrapportage 
'regionale afspraken nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen' 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage ‘regionale afspraken nieuwe stedelijke 

ontwikkelingen’ vast te stellen; 
2. PS via brief hierover te informeren. 

  
24.  
Beantwoording prealabele 
vraag ontwikkeling 
Natuurhaven Muiderport 
 

Het college besluit: 
1. de prealabele vraag te beantwoorden middels bijgaande brief; 
2. PS te informeren over dit besluit door middel van brief. 

  
25.  
Wob-verzoek NH Nieuws over 
geheimhouding/ 
vertrouwelijkheid 
van stukken 
 

Het college besluit: 
1. het verzoek van NH Nieuws om gegevens over de geheimhouding/ 

vertrouwelijkheid van stukken deels in te willigen en deels te 
weigeren op grond van de Wob; 

2. NH Nieuws hierover te informeren door middel van bijgaande brief;  
3. Provinciale Staten over het besluit te informeren door middel van 

bijgaande brief; 
4. de te verstrekken informatie te plaatsen op de website van de 

provincie: www.noord-holland.nl/wob. 
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26.  
Bestuurlijke aanwezigheid 
Amsterdam bij regionale 
overleggen 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met bijgevoegde reactie op de brief van Amsterdam 

over de bestuurlijke aanwezigheid bij regionale overleggen; 
2. onze reactie te sturen aan het college van Amsterdam; 
3. PS te informeren over onze reactie met bijgevoegde brief; 
4. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
27.  
Afdoen motie 30-2017 d.d. 
10 juli 2017 inzake 
tegemoetkoming preventie 
wildschade 

Het college besluit: 
• bijgaande brief aan Provinciale Staten te verzenden, met het verzoek 

om motie 30-2017 inzake tegemoetkoming preventie wildschade, als 
afgedaan te beschouwen. 

  
28.  
Tussenevaluatie 
boekjaarsubsidie 
Faunabeheereenheid Noord-
Holland 

Het college besluit: 
• PS door middel van brief te informeren over de tussenevaluatie van de 

boekjaarsubsidie Faunabeheereenheid Noord-Holland. 

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

over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   1, 2, 3, 4 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779   15, 16, 17, 18, 19 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   25, 26 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   5, 6 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   20, 21, 22, 23, 24 
S. Osewoudt           tel. (06) 2973 7304   7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   27, 28 
 
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/

