
 

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 4 juni 2019 
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Financiële reservering parallelle Kaagbaan 

Het voorstel betreft instemming met de schriftelijke reactie van GS op de brief 
van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de financiële reservering 
voor de parallelle Kaagbaan d.d. 14 december 2018. In de reactie van GS aan 
de minister is opgenomen dat de overeenkomst is geëindigd en dat de 
provincie Noord-Holland deze niet wil verlengen. In de reactie geven GS verder 
aan dat de vrijgekomen middelen (als gevolg van de beëindiging van de 
overeenkomst) gebruikt zouden kunnen worden voor de verbetering van de 
bereikbaarheid van Schiphol. GS stelt daarbij de voorwaarde dat  het Rijk ook 
bijdraagt aan eventuele maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van 
Schiphol. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat betreffende de financiële reservering parallelle Kaagbaan; 

2. Provinciale Staten te informeren met inliggende brief. 
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Oplevering verkenningstraject Schipholcorridor - OV knooppunten 

Vanuit het programma OV knooppunten is een verkenningstraject uitgevoerd 
voor de Schipholcorridor (treincorridor Leiden-Schiphol-Lelystad). De 
resultaten worden meegenomen in de verdere knooppuntontwikkeling van de 
17 OV-knooppunten op deze corridor, waarvan er 8 binnen provincie Noord-
Holland liggen. Het traject is uitgevoerd vanuit het MRA actieprogramma met 
als trekkers Provincie Noord-Holland en gemeente Almere. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de resultaten van het verkenningstraject 
Schipholcorridor en het vervolgproces; 

2. PS te informeren via bijgevoegde brief. 
 

3 
 

Resultaat onderzoek RIVM effecten grafietuitstoot Harsco 

Het college GS heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
verzocht een inschatting te maken van de gezondheidsrisico’s voor de 
bewoners van Wijk aan Zee als gevolg van blootstelling aan stoffen in 
grafietregen. De resultaten van de risicobeoordeling laten zien dat voor de 
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metalen lood, mangaan en vanadium de geschatte blootstelling zodanig hoog 
is dat dit ongewenst is voor de gezondheid. 
 

Besluit 
Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de resultaten van het 
eerste-fase-onderzoek van RIVM naar effecten van de uitstoot van grafiet voor 
omwonenden Harsco Metals / Tata Steel. 

 

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: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669  3  
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882  2  
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  1  
 
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/

