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Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland op 22 september 2020 
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Integraal Meerjaren Programma Infrastructuur 2021-2028 
Dit jaar leggen wij voor het eerst het integraal Meerjarenprogramma 
Infrastructuur (iMPI) aan Provinciale Staten voor. Het iMPI 2021-2028 geeft 
inzicht in de onderhouds- en vervangingsprojecten en de projecten ter 
verbetering en/of uitbreiding van de provinciale infrastructuur. Voorheen 
waren de verbeter- en uitbreidingsprojecten opgenomen in het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en de onderhouds- en 
vervangingsprojecten in het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 
(PMO). Tevens wordt inzicht gegeven in de kosten van de onderhouds-, 
vervangings- en verbeter- en uitbreidingsprojecten. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de opname van de volgende 
verbeter- en uitbreidingsprojecten in de studiefase: 
a. N196-03 Doorfietsroute Schiphol: fietspad N196/N201; 
b. N232-15 Doorfietsroute Schiphol: fietspad N232; 
c. N515-06 Uitbreiding P+R Wijdewormer bij de op-/afrit A7; 
2. Provinciale Staten te vragen in te stemmen met de promotie van de volgende 
verbeter- en uitbreidingsprojecten van studie- naar planfase: 
a. N242-26 Verkeersmanagement N242, gedeelte A9-N508; 
b. N501-03 Reconstructie kruispunt N501-Keesomlaan/Westerweg; 
c. N501-05 Reconstructie kruispunt N501-Redoute; 
3. In te stemmen met de promotie van de volgende verbeter- en 
uitbreidingsprojecten van plan- naar realisatiefase: 
d. HOV-14 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk (N231)/halte RFH; 
e. N231-17 Ongestoord Logistieke verbinding Greenport; 
4. Provinciale Staten te vragen de volgende kredietaanvragen op te nemen in 
de voordracht van de Begroting 2021: 
 
Kredietverhogingen 
verbeter- en uitbreidingsprojecten: 
(bijdrage Provincie is aangegeven en tussen haakjes staat het totaal bedrag, 
incl. bijdragen derden) 
a. N517-01, Verlengen busbaan N517 en aanleg linksafstrook,  €  225.000 
b. N522-05 Vervanging/opwaardering brug Ouderkerk   € 2.385.000 
c. N247-16 Bereikbaarheid Waterland, maatregelen N247,  gedeelte A10-
Edam    (€ 5.000.000)      € 1.482.500 
d. alg-13 Nieuwe aansluiting A9 Heiloo         (€ 7.553.331)       € 2.074.627 
e. alg-29a Nieuwbouw Wilhelminasluis          (€ 2.402.000)       € - 
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f. alg-29b Vervangen Zaanbrug                     (€  422.607)         € - 
 
vervangingsprojecten: 
g. 25G16/17-90 Vervanging brug Ouderkerk  € 2.915.000 
h. N243a-04 Trajectbenadering N243a  € 180.000 
i. 25C02B-90 K19w Cruquiusbrug A  € 2.450.000 
 
Nieuwe kredieten 
verbeter- en uitbreidingsprojecten: 
(bijdrage Provincie is aangegeven en tussen haakjes staat het totaal bedrag, 
incl. bijdragen derden) 
j. HOV-14 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Legmeerdijk 
(N231)/halte RFH                                          (€ 4.800.000)     € 720.000 
k. N231-17 Ongestoord Logistieke Verbinding  (€ 1.567.000)  €1.373.000 
 
vervangingsprojecten: 
l. N242a-05 Vervangen glazen onderpanelen geluids- 
schermen N242 en N244/N508  € 1.500.000 
m. K19o-a-01- Vaarwegvak 32 € 1.600.000 
n. K19o-b-01- Vaarwegvak 33 € 1.690.000 
 
5. Daartoe de Voordracht iMPI 2021-2028 vast te stellen; 
6. Provinciale Staten te vragen deze voordracht te behandelen in hun 
vergadering van 9 november 2020. 
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Verkenning Houtribdijk 
In de verkenning van de provincie Noord-Holland naar de Houtribdijk blijkt dat 
de Houtribdijk maar een beperkte rol heeft voor de bereikbaarheid van de 
Metropoolregio Amsterdam. Verder weegt de maatregel om een meer open 
verbinding tussen het Markermeer en het IJsselmeer te maken niet op tegen de 
nadelen en de daarmee gepaard gaande hoge kosten. Daarom ziet de provincie 
af van nader onderzoek naar een brug in plaats van een dijkverbinding. 
 

Besluit 
1. In te stemmen met de conclusies uit het rapport ‘Verkenning rol Houtribdijk 
t.b.v. bereikbaarheid van MRA en waterkwaliteit van Markermeer’; 
2. Af te zien van het voornemen om gezamenlijk met Rijkswaterstaat en 
Flevoland nader onderzoek uit te voeren naar een brug in plaats van een 
dijkverbinding; 
3. PS via bijgevoegde brief te verzoeken de verkenning te bespreken. 
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Uitwerking Motie 25A-2020: versnelling infrastructurele projecten 
De provincie Noord-Holland kan tien infrastructurele projecten sneller starten 
dan gepland. Daarmee houdt de provincie werkgevers en werknemers in de 
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wegenbouw aan het werk. In totaal gaat het om ruim 20 miljoen euro aan 
opdrachten. Provinciale Staten hebben om deze inventarisatie gevraagd. 
 

Besluit 
1. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over de stand van 
zaken van de uitwerking van Motie25A-2020 ‘maatregelen projecten 
infrastructuur tegen recessie’; 
2. Provinciale Staten te verzoeken Motie25A-2020 als afgedaan te 
beschouwen. 
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Vrijgave ontwerp-provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer 
Gedeputeerde Staten besluiten dat gelet op de aanmeldingsnotitie m.e.r.-
beoordeling Schil Naardermeer er geen milieueffectrapportage behoeft te 
worden opgesteld aangezien geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn te 
verwachten. Voorts stellen Gedeputeerde Staten het ontwerp-provinciaal 
inpassingsplan Schil Naardermeer vast en leggen dit m.e.r.-
beoordelingsbesluit en het plan gedurende zes weken ter inzage. Met het 
inpassingsplan wordt voorzien in een bestemmingswijziging naar natuur 
waarmee de uitvoering van het inrichtingsplan voor de Schil rond het 
Naardermeer mogelijk wordt gemaakt. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Schil 
Naardermeer; op basis daarvan te besluiten geen MER op te stellen en dit 
besluit gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
2. Het ontwerp-provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer vast te stellen en 
gedurende 6 weken ter inzage te leggen; 
3. Portefeuillehouder te machtigen om eventuele genoemde data in de stukken 
aan te passen en te machtigen voor redactionele aanpassingen; 
4. PS met bijgevoegde brief te informeren over deze besluiten. 
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Besluit tot ontslag en benoeming lid Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade 
(MARF) 
Op 5 november 2015 heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland 
ingestemd met de instelling voor alle provincies van de Maatschappelijke 
Adviesraad Faunaschade en met het voorstel tot benoeming en ontslag van de 
voorzitter en de leden. Ieder college van Gedeputeerde Staten heeft daarop 
aanvang 2017 de instelling van de Raad en de benoeming van voorzitter en 
leden bekrachtigd. 
 

Besluit 
1. Om mw. Snijder Hazelhoff te benoemen als nieuw lid als deskundige op het 
gebied van de jacht van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade; 
2. Deze benoeming per 1 oktober 2020 te bekrachtigen. 
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Jaarverslag Hoor- en adviescommissie 2019 
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- 
en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar 
werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten. Er zijn in 
het jaarverslag over 2019 geen bijzonderheden benoemd door de HAC. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag over 2019 van de Hoor- en 
adviescommissie Noord-Holland (HAC); 
2. Het jaarverslag door middel van bijgaande brief aan te bieden aan 
Provinciale staten via de statengriffier. 
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Ondertekening intentieverklaring werkgevers mbt gespreid reizen en 
thuiswerken 
Het streven is om tot afspraken te komen met bedrijven in de MRA die ervaring 
opdoen met het thuiswerken en straks bereid zijn om hun medewerkers (indien 
dat kan) blijvend 1 of 2 dagen per week thuis te laten werken. Hiervoor is de 
‘Intentieverklaring Werkgeversafspraken Bereikbaarheid MRA: Spreiden, 
spreiden, spreiden tijdens en na COVID-19’ opgesteld die tijdens de digitale 
bijeenkomst op 24 september wordt ondertekend. 
 

Besluit 
1. Bijgaande Intentieverklaring Werkgeversaanpak Metropoolregio Amsterdam 
“Spreiden-Spreiden-Spreiden” aan te gaan met de in de bijlage genoemde 
overheden, instellingen en bedrijven met het oog op het slimmer, efficiënter en 
duurzamer inrichten van het woon-werkverkeer door werknemers; 
2. De portefeuillehouder P&O te machtigen om namens GS de 
intentieverklaring te ondertekenen. 
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Huisvesting buitenlandse werknemers: probleemanalyse en aanpak 
De Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat heeft in haar vergadering van 8 
juni jl. aan GS gevraagd een verdiepende vervolgnotitie te leveren over de 
provinciale rol bij de aanpak van het tekort aan huisvesting voor buitenlandse 
werknemers. 
 

Besluit 
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Probleemanalyse en voorstel’; 
2. Kennis te nemen van de notitie ‘Aanpak Kop van Noord-Holland vanuit een 
provinciale regierol’; 
3. De notities ‘Probleemanalyse en voorstel’ en ‘Aanpak Kop van Noord-
Holland vanuit een provinciale regierol’ ter bespreking aan te bieden aan de 
Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat door middel van bijgaande brief. 
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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: 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074  6  
M. van den Heuvel        tel. (06) 1860 9412  4, 5  
D. Pestman   tel. (06) 4615 9153  7  
E. Andoetoe   tel. (06) 1859 2193  8 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683  1, 2, 3  
 
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=476262e2-7f5b-4aba-bdbb-6c9398de0218&FoundIDs=&year=2020
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

