
 

Openbare Besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 2 april 2019 
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Werkprogramma MRA-E 2019 

In 2012 sloten de overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een 
samenwerkingsovereenkomst rond elektrisch vervoer. Elektrische mobiliteit 
heeft invloed op de mobiliteit in brede zin. Het is belangrijk dat de overheid 
daarbij is aangehaakt en waar nodig richting geeft. Elektrisch vervoer kan 
bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen rond luchtkwaliteit en 
klimaat. Ieder jaar legt het projectbureau MRA-E haar werkzaamheden vast in 
een werkprogramma. Het werkprogramma 2019 staat in het teken van de 
opschaling van het elektrisch vervoer, de relatie met de energietransitie en het 
(concept)klimaatakkoord. Op 6 maart jl. heeft het Platform Mobiliteit van de 
MRA ingestemd. met het werkprogramma MRA-E 2019. 
 

Besluit 
1. Het werkprogramma MRA-Elektrisch 2019 vast te stellen; 

2. Te bevestigen dat de sectormanager Bel/Mob, en zijn plaatsvervanger, voor 
de uitvoering van het werkprogramma MRA-Elektrisch kan besluiten 
overeenkomstig het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie 
Beleid Noord-Holland; 

3. PS te informeren met brief. 
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Verkoop natuur gelegen nabij Burgerweg 1 te Hippolytushoef en nabij de 
Kolhornerkade 5 te Kolhorn 

De percelen zijn grotendeels NNN begrensd en ingericht. De Provincie wenst 
het eindbeheer van NNN niet uit te voeren, daarom zijn de percelen te koop 
aangeboden. Via een openbare verkoopprocedure is er nu overeenstemming 
bereikt. 
 

Besluit 
1. Tot verkoop van twee percelen natuur gelegen nabij de Burgerweg 1 te 
Hippolytushoef, kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummers 
379 en 382, gezamenlijk groot 55.797 m², voor een koopsom van € 
72.536,10; 

2. Tot verkoop van vijf percelen natuur gelegen nabij de Kolhornerkade 5 te 
Kolhorn, kadastraal bekend gemeente Barsingerhorn, sectie F, nummers 318, 
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320, 326, 328 en 329, gezamenlijk groot 64.163 m², voor een koopsom van € 
89.828,20. 
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HOV in 't Gooi - Halfjaarrapportage augustus 2018 - januari 2019 

Op 3 februari 2014 hebben PS het uitvoeringsbesluit voor het project HOV in 't 
Gooi genomen. Daarbij is toegezegd dat Provinciale Staten halfjaarlijks 
geïnformeerd worden over de voortgang van dit project, apart van de P&C-
cyclus. Voorliggende rapportage beschrijft de periode van augustus 2018 t/m 
januari 2019. 
 

Besluit 
1. De halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ‘t Gooi van augustus 
2018 t/m januari 2019 vast te stellen; 

2. Deze halfjaarrapportage door middel van brief te versturen aan de leden van 
Provinciale Staten. 
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Annotatie bij agenda Stichtingsbestuur NZKG d.d. 5 april 2019 

Het Stichtingsbestuur Projectbureau NZKG vergadert op 5 april aanstaande. De 
jaarrekening 2018 van de Stichting projectbureau Masterplan 
Noordzeekanaalgebied wordt voorgelegd ter vaststelling. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Stichtingsbestuur Projectbureau NZKG op 5 april 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van het Stichtingsbestuur Projectbureau NZKG. 
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Annotatie bij agenda Bestuursplatform NZKG d.d. 5 april 2019 

Het Bestuursplatform NZKG vergadert op 5 april aanstaande. De 
portefeuillehouder duurzaamheid zal deze vergadering voorzitten. Het 
uitvoeringsprogramma (publieke versie) wordt voorgelegd ter vaststelling. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 5 april 2019; 

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie bij 
de agenda van het Bestuursplatform NZKG; 

3. De portefeuillehouder duurzaamheid te machtigen de provincie in de 
vergadering te vertegenwoordigen. 
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Wijzigen Uitvoeringsregeling WED, Waterrecreatie Noord-Holland 2017 

Voor het stimuleren van de Waterrecreatie heeft de provincie een 
subsidieregeling opgesteld, de Uitvoeringsregeling Water als Economische 
Drager (WED). Voor deze regeling is in 2019 een bedrag van 175.000 euro 
beschikbaar. Gemeenten, maar ook watersportverenigingen en particulieren 
kunnen subsidie aanvragen die ervoor zorgt dat de vaarmogelijkheden voor 
sloepen en andere kleine recreatievoertuigen verbeteren. Bijvoorbeeld voor de 
aanleg van steigers of andere openbare voorzieningen zoals oplaadpalen voor 
elektrisch varen. Subsidieaanvragen kunnen tot eind oktober van dit jaar 
worden ingediend. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager, Waterrecreatie 
Noord-Holland 2017 gewijzigd vast te stellen; 

2. Het onder 1 genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
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Wnra/elektronisch ondertekenen arbeidsovereenkomsten 

Na invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 
2020 krijgen werknemers van de provincie een arbeidsovereenkomst in plaats 
van een eenzijdige aanstelling zoals die nu in de Ambtenarenwet is geregeld. 
Dit besluit maakt het mogelijk arbeidsovereenkomsten en wijzigingen daarop 
te ondertekenen door middel van een elektronische (geavanceerde) 
handtekening. Elektronisch ondertekenen ligt in de lijn van digitalisering van 
processen bij de provincie. 
 

Besluit 
In afwijking van het besluit van GS van 24 september 2013, er mee in te 
stemmen dat na de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren arbeidsovereenkomsten en wijzigingen daarop worden 
ondertekend door middel van een geavanceerde elektronische handtekening. 
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Beantwoording Statenvragen nr. 18 Afsluiting fietspad Afsluitdijk 

Op 12 maart 2019 heeft mevrouw drs. E.M. van Duijn (PvdA) Statenvragen 
gesteld over de afsluiting van het fietspad over de Afsluitdijk. In de 
beantwoording geven GS antwoord. Het fietspad wordt inderdaad voor langere 
tijd afgesloten, er wordt voor alternatief vervoer gezorgd en Rijkswaterstaat 
gaat nog mogelijkheden onderzoeken of met tijdelijke maatregelen op enkele 
momenten in het recreatieseizoen openstelling mogelijk is. Rijkswaterstaat is 
verantwoordelijk voor verdere communicatie over de afsluitingen. 
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Besluit 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd 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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Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 en verder 

Het Investeringskader Waddengebied (IKW) is in 2016 vastgesteld door 
Provinciale Staten van Noord-Holland, Groningen en Fryslân. Vervolgens is het 
in uitvoering gegaan, onder de stuurgroep Waddenprovincies. Jaarlijks wordt 
het resultaat van het voorgaande jaar en de programmering voor de komende 
jaren gemaakt en na instemming van de stuurgroep aan Gedeputeerde Staten 
aangeboden ter vaststelling en vervolgens aangeboden ter kennisname aan 
Provinciale Staten. 
 

Besluit 
1. Het ‘Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2019 en verder’ 
vast te stellen; 

2. Provinciale Staten over bovenstaand besluit te informeren door middel van 
brief; 

3. Kennis te nemen van de indicatie van de financiële co-financieringsbehoefte 
2020-2026 en deze bij de integrale behandeling van de 
coalitieonderhandelingen 2019 mee te nemen. 
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Ontheffing woonarken Vecht 

Op aanvraag van B&W van de gemeente Wijdemeren verlenen GS ontheffing 
voor een omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning wordt verleend 
door B&W voor het afwijken van het daar geldende bestemmingsplan en de 
bouw van twee woonarken in een kom in de rivier de Vecht. Echter, de bouw 
van twee woonarken is in strijd met artikel 5c van de PRV. GS hebben wel een 
mogelijkheid om bijzondere gevallen af te wijken van dat wat in de PRV staat 
en daarvan een ontheffing te verlenen. Dit is een bijzonder geval, nu het 
bestemmingsplan al jaren toe staat dat er 2 woonboten mogen liggen op deze 
plek en er geen sprake is van een groot effect op de omgeving. De ontheffing 
schept geen precedent. 
 

Besluit 
1. Om op verzoek van de gemeente Wijdemeren ontheffing te verlenen van 
artikel 5c PRV, op basis van artikel 34 PRV, ten behoeve van een 
omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen van twee woonarken op het 
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perceel Eilandseweg 10 in Nederhorst den Berg’ en ‘afwijken 
bestemmingsplan’; 

2. Provinciale Staten een afschrift van het besluit toe te zenden.

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

L. van Hees           tel. (06) 4813 7785  6, 7, 8, 9 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  10 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  1, 2, 3, 4, 5 

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

