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Directie 
 

Besluit 

1.  
De Kop Werkt! 
Voortgangsrapportage 2018, 
Jaarprogramma 2019 
en Maatschappelijke en 
Economische 
effectrapportage (Nulmeting) 
 
 

Het college besluit: 
1. de Voortgangsrapportage 2018 en het concept-Jaarprogramma 2019 

van het programma ‘De Kop Werkt!’ vast te stellen; 
2. het concept-Jaarprogramma 2019 voor opmerkingen voor het vervolg 

van het programma ‘De Kop Werkt!’ aan Provinciale Staten te sturen 
door middel van bijgaande brief; 

3. de Maatschappelijke en economische effectrapportage voor het 
programma ‘De Kop Werkt!’ (Nulmeting) voor kennisgeving aan te 
nemen en deze ter kennisgeving aan Provinciale staten te sturen als 
bijlage bij de brief. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.148 van dhr. A.E. van 
Liere en mw. L.D. Vermaas 
(PvdD) over de schandalige 
vergelijking van de provincie 
met een wrede dictatuur in 
Nieuwe Oogst 

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. 

  
3.  
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling subsidie 
verbetering kwaliteit 
zwemwater Noord-Holland 
2019 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater 

Noord-Holland 2019 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond en indieningstermijn voor 2019 op grond van de 

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater, vast te 
stellen; 

3. de regeling en het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;  
4. PS te informeren met brief. 

  
4.  
Aanvullende beslissing op 
bezwaar Wob-verzoek 
Distriport 
 

Het college besluit: 
1. een aantal documenten betreffende Distriport in geanonimiseerde 

vorm geheel of gedeeltelijk openbaar te maken hangende beroep; 
2. appellant hierover te informeren door middel van bijgevoegd besluit; 
3. PS te informeren door middel van brief. 

  
5.  
Initiatiefvoorstel GroenLinks 
en Partij voor de Dieren  
‘Naar een toekomst zonder 
(plastic) zwerfafval’ 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het initiatiefvoorstel ‘Naar een toekomst zonder 

(plastic) zwerfafval’ dat is ingediend door GroenLinks en Partij voor de 
Dieren; 

2. PS te informeren over het advies op het initiatiefvoorstel ‘Naar een 
toekomst zonder (plastic) zwerfafval’ met brief; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
6.  
Ontwerp van het 
Klimaatakkoord 
 

Het college besluit: 
1. het Ontwerp van het Klimaatakkoord en de bijbehorende stukken 

via brief aan PS te zenden; 
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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7.  
Vaststellen Provinciaal 
Inpassingsplan Herinrichting 
A.C. de Graafweg (N241) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de nota van beantwoording naar aanleiding van 

ingediende zienswijzen op het provinciaal inpassingsplan 
herinrichting A.C. de Graafweg (N241); 

2. de statenvoordracht voor PS vast te stellen; 
3. het provinciaal inpassingsplan A.C. de Graafweg (N241) bestaande uit 

regels, verbeelding, toelichting, onderzoeken en de nota van 
beantwoording aan te bieden aan PS met het verzoek dit vast te laten 
stellen middels bijgevoegde brief. 

  
8.  
Eerste actualisering 
Provinciaal 
Meerjarenprogramma 
Infrastructuur (PMI) 2019-
2025 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten beschikbaar te 

stellen voor een totaalbedrag van € 23.160.000, waarvan na aftrek 
van bijdragen van derden c.q. uit eigen reserves en budgetten ter 
grootte van € 4.667.175, uiteindelijk € 18.492.825 ten laste van de 
kapitaallasten PMI komt: 

a. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis (kredietverhoging)  € 13.700.000 
b. N239-08 Trajectbenadering N239a, gedeelte N242-A7,  

gemeenten Hollands Kroon, Opmeer en Medemblik          € 5.700.000  
c. N241-06 Herinrichting kruispunt N241-Langereis,  

gemeenten Heerhugowaard, Opmeer en Hollands Kroon 
(kredietverhoging)                                                               € 175.000 

d. N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247,  
gedeelte A10-Edam (kredietverhoging)                              € 2.650.000  

e. N504-09 Trajectbenadering N245a: deel N504,  
ged. N245-N242, gemeente Langedijk (kredietverhoging)    € 835.000  

f. N509-05 Trajectbenadering N509a, gemeente Beemster 
(kredietverhoging)                                                               € 100.000 

2. Provinciale Staten voor te stellen het krediet voor het project HOV-04 
HOV Haarlem-Velsen met € 4.500.000 af te ramen; 

3. Provinciale Staten voor te stellen 11 kredieten van gerealiseerde 
projecten af te sluiten; 

4. daartoe de Voordracht Eerste actualisering PMI 2019-2025 vast te 
stellen; 

5. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun 
vergadering van 4 februari 2019; 

6. de voortgangsrapportage PMI 2019-2025 vast te stellen en toe te 
zenden aan Provinciale Staten 

7. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    5 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    2, 3                 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088    5 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    7, 8 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683    1, 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/

