Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 24 maart 2020
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Doorontwikkeling PMI

In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) staan alle projecten
die de provincie in voorbereiding en uitvoering heeft ter verbetering of
uitbreiding van de provinciale infrastructuur. In het Provinciaal

Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) staan alle onderhoudsprojecten. Het
zijn voortschrijdende meerjarenprogramma’s die jaarlijks worden herzien.
Gedeputeerde Staten zijn een traject gestart om beide programma’s te

integreren. Met een brief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de aanpak
en de stand van zaken.

Besluit

Provinciale Staten met bijgevoegde brief (inclusief bijlage) te informeren over

de stand van zaken van de herijking van het Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur (PMI) en de doorontwikkeling van het PMI met het Provinciaal
Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO).
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Actualiteitenoverzicht nr. 1 tbv PS

Zolang de maatregelen rondom het coronavirus van kracht zijn informeert het
college van Gedeputeerde Staten Provinciale Staten met enige regelmaat met
een actualiteitenoverzicht. Voor deze schriftelijke manier van informeren is
gekozen omdat de vergaderingen van Provinciale Staten geannuleerd zijn
vanwege de maatregelen rondom het coronavirus en er geen mondelinge
mededelingen gedaan kunnen worden.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief op de hoogte te stellen van relevante
actualiteiten, zolang er door de maatregelen rondom het coronavirus geen
vergaderingen van Provinciale Staten plaatsvinden en er hierdoor geen
mondelinge mededelingen gedaan kunnen worden.
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Vaststellen MRA Agenda 2.0

In het afgelopen jaar heeft een uitgebreid proces plaatsgevonden om te komen
tot een nieuwe agenda (versie 2.0) voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Daarbij zijn alle MRA partners (32 gemeenten, 2 provincies en de vervoerregio
Amsterdam) betrokken. In een eerder stadium hebben Gedeputeerde Staten -

met instemming van Provinciale Staten- gereageerd op een concept versie van

deze MRA Agenda 2.0. Met het nu voorliggende besluit constateren

Gedeputeerde Staten dat hun reactie goed is verwerkt in MRA Agenda 2.0 en
dat zij deze (op verzoek van de MRA Agendacommissie) kunnen vaststellen.

Besluit

1. De MRA Agenda 2.0 vast te stellen.

2. Provinciale Staten en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hierover per brief
te informeren.
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Plan van aanpak duurzame en energieneutrale eigen organisatie

In het coalitieakkoord “Duurzaam doorpakken” wordt de ambitie uitgesproken
om de provinciale organisatie in 2030 klimaatneutraal te laten zijn. Met de
uitvoering van een aantal speerpunten worden duurzaamheidsacties

ondernomen op het gebied van catering en afval, is de huisvesting in 2028
gasloos en is het wagenpark in 2027 emissieloos.

Besluit

1. Kennis te nemen van de speerpunten en het plan van aanpak in het

facilitaire werkveld in het kader van de duurzame en energie-neutrale eigen
organisatie;

2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.
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Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming (01)

In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het
gaat om begrotingsneutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen

consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze
aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.

Besluit

1. De begrotingsneutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2020 vast te
stellen;

2. PS met bijgevoegde brief hierover te informeren.
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Vaststellen van 15 redengevende omschrijvingen van forten behorend tot de
Stelling van Amsterdam

Gebleken is, dat een aantal redengevende omschrijvingen van de forten,

behorend tot het Werelderfgoed UNESCO Stelling van Amsterdam niet meer
actueel waren. Dit komt vooral omdat de forten sinds de aanwijzing tot

provinciaal monument zijn herontwikkeld. De redengevende omschrijvingen
zijn daarom geactualiseerd.

Besluit

1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de

redengevende omschrijvingen van 15 forten behorend tot de Stelling van
Amsterdam vast te stellen;

2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/bewoners/gebruikers van
deze monumenten en de gemeenten, waarin zij liggen het besluit onder 1.
bekend te maken.

7

Beantwoording statenvragen nr. 21 van Dhr. Carton (PvdA) over het
aanbestedingsbeleid van de provincie

De heer J.J. Carton (PvdA) heeft vragen gesteld over het aanbestedingsbeleid
van de provincie.

Besluit

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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Aanwijsbesluit zwemlocaties 2020

Gedeputeerde Staten wijzen jaarlijks zwemlocaties in oppervlaktewater aan.

Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten aantal zwemmers, de
kwaliteit van het water en de veiligheid van de zwemlocaties. Voor

zwemseizoen 2020 worden 152 locaties aangewezen. Het ontwerp

aanwijsbesluit heeft conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Besluit

1. Op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen
en zwemgelegenheden, de zwemlocaties in oppervlaktewater aan te wijzen,
zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit;

2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren;

3. Het besluit conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in het Provinciaal
Blad;

4. De minister van Infrastructuur en Waterstaat middels bijgaande brief te
informeren.
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Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort

De Ontwikkelvisie ‘Haarlem Oostpoort. De nieuwe stadsentree van Haarlem’ is
een toekomstvisie voor het stationsgebied Haarlem Oostpoort. Deze is

opgesteld in opdracht van de gemeente Haarlem, provincie Noord-Holland,

ProRail en andere partners binnen de Alliantie Oostpoort. Doel is om van het
stationsgebied Haarlem Oostpoort een aantrekkelijke en bereikbare

stadsentree van de stad Haarlem te maken; een gemengd stedelijk woon- en
werkgebied met diverse voorzieningen in een groene en duurzame
leefomgeving.

Besluit

Kennis te nemen van de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort.
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Agenda vergadering Algemeen Bestuur Waddenfonds d.d. 27 maart 2020

Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie

Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is

verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de

hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.

Besluit

Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur

van het Waddenfonds van 27 maart 2020 en in te stemmen met de
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds d.d. 27 maart 2020
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie

Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is

verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de

hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.

Besluit

1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks

Bestuur van het Waddenfonds van 27 maart 2020 en in te stemmen met de
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
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Beantwoording Statenvragen nr. 18 van mw. De Vries (PvdA) over Middenweg
192a te Beemster

Mevrouw De Vries (PvdA) heeft vragen gesteld over Middenweg 192a te
Beemster.

Besluit

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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Beantwoording Statenvragen nr. 20 van mw. Alberts (SP) over Artikel
drinkwaterfabriek Andijk III

Mevrouw Alberts (SP) heeft vragen gesteld over een artikel in het Noord-

Hollands Dagblad van 28 februari over de drinkwaterfabriek Andijk III van PWN.

Besluit

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.

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

2, 3

D. Pestman

tel. (06) 4615 9153

8, 9, 10, 11, 12, 13

M. Hartog

O. Beeksma
H. Wijker

tel. (06) 4813 9088
tel. (06) 2245 0962

tel. (06) 5316 8683

6

4, 5, 7

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.

