Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 6 oktober 2020
1

Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 6
oktober 2020

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en

handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen.
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen
tot 6 oktober 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij provinciale bedrijven.
2

Publicatie maandrapportage eNoses IJmondregio - april

De provincie Noord-Holland, Tata Steel en de Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) willen beter inzicht krijgen in de geuren en

hun bronnen die overlast geven in de IJmondregio. Daarvoor delen de provincie
en Tata Steel een deel van hun eNose-netwerk. De uitslagen van de eNoses en

geurklachten worden aan elkaar gekoppeld. Zo kan de bron van de stank beter
ontdekt worden. Deze samenwerking is een pilot die één jaar duurt. De
rapportage van april is de eerste van deze pilot.

Besluit

1. Kennis te nemen van de rapportage en publiekssamenvatting eNoses
IJmondregio, voor de maand april 2020;

2. De maandrapportage en samenvatting openbaar te maken op de provinciale
website;

3. PS met inliggende brief te informeren over de publicatie van de eerste
maandrapportage en het vervolg van deze pilot.
3

Vaststelling ontwerp Luchthavenbesluit en m.e.r.-beoordeling Amsterdam
Heliport

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunning van regionale luchthavens
in Noord-Holland, waaronder die van Amsterdam Heliport. Met dit ontwerp-

besluit wordt de bestaande vergunning van Amsterdam Heliport omgezet in

een luchthavenbesluit (LHB) conform de regelgeving voor burgerluchthavens.
Bij deze verplichte omzetting wordt de vergunning op drie punten

geactualiseerd: aanpassing van de route, het aantal vluchten waarbij rekening

is gehouden met ruimte voor traumahelikoptervluchten en het voldoen aan de
stikstofvereisten.

1

Besluit

1. De ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie Amsterdam Heliport vast te stellen

en te constateren dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een
Milieueffectrapport (MER);

2. Het ontwerp-luchthavenbesluit (ontwerp-LHB) Amsterdam Heliport vast te

stellen;

3. Het ontwerp-luchthavenbesluit en de m.e.r.-beoordelingsnotitie ter inzage

te leggen;

4. PS te informeren via bijgevoegde brief;

5. Amsterdam Heliport en de colleges van B&W van de gemeentes Amsterdam,
Zaanstad en Oostzaan te informeren middels bijgevoegde brieven;

6. De tekst van de publicatie vast te stellen en het ontwerp-luchthavenbesluit
en het m.e.r-beoordelingsbesluit bekend te maken in regionale dag-

/weekbladen en het provinciaal blad.

7. De minister van Infrastructuur en Waterstaat middels bijgevoegde brief te

informeren over het vaststellen van de m.e.r. beoordeling waaruit blijkt, dat de
door haar voorgestelde routeaanpassing de milieueffecten van Amsterdam
Heliport vermindert, en daarmee akkoord te geven op die voorgestelde
routeaanpassing.
4

Tijdspad asbestfonds

Het asbestfonds voor bedrijven is in ontwikkeling. Het ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat gaf opdracht voor een onderzoek naar de

inrichting van het fonds. Het onderzoek is naar verwachting op 2 november

2020 klaar. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek wordt besloten
over de inrichting van het asbestfonds. Pas wanneer dat het geval is, zullen GS

besluiten of PNH gaat deelnemen in het fonds.

Besluit

1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond de ontwikkeling van het
asbestfonds voor bedrijven;

2. PS te informeren door middel van bijgevoegde brief.
5

Netwerk en kennisplatform vrijwilligersvervoer

Vrijwilligersvervoer, zoals de buurtbus, de ZoefZoef in Haarlem en de

Zonnebloem in Schagen, wordt steeds belangrijker als aanvulling op het OV.

Om deze vervoersvorm te stimuleren is het initiatief genomen een netwerk en
kennisplatform op te zetten. Voor dit initiatief wordt een incidentele subsidie
van € 154.928 voor 1,5 jaar verleend aan Koningin Arthur, een adviesbureau
op het gebied van kleinschalige openbaar vervoerinitiatieven.

Besluit

2

1. Koningin Arthur, een adviesbureau op het gebied van kleinschalige openbaar
vervoerinitiatieven, op basis van een volledige aanvraag een incidentele

subsidie van € 154.928,- te verlenen voor de ontwikkeling van het netwerk en
kennisplatform vrijwilligersvervoer;

2. PS te informeren door middel van bijgaande brief.
6

HOV in 't Gooi - Halfjaarrapportage nr 13

De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaar-

vervoer-netwerk. Onderdeel van dit netwerk is de hoogwaardige

openbaarvervoerverbinding (HOV) in ‘t Gooi tussen Huizen en Hilversum. De

regio krijgt hierdoor een frequente, snelle en betrouwbare openbaar-vervoer-

verbinding met Amsterdam, Schiphol en Almere. Daarnaast worden binnen het

project HOV in ’t Gooi maatregelen genomen om het leefklimaat te verbeteren,
de verkeersveiligheid te vergroten en de natuur van bijvoorbeeld Anna’s Hoeve
te versterken. Met Provinciale Staten is afgesproken dat zij ieder half jaar een
voortgangsrapportage ontvangen.

Besluit

1. De halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ‘t Gooi van februari t/m
juli 2020 vast te stellen;

2. Deze halfjaarrapportage door middel van bijgevoegde brief te versturen aan
de leden van Provinciale Staten.
7

Voortgangsrapportage Datastrategie

Het college van GS heeft een voortgangsrapportage vastgesteld over de

uitvoering van de datastrategie. Deze rapportage vormt een bouwsteen voor de
geactualiseerde datastrategie. Deze wordt in het voorjaar 2021 aan Provinciale
Staten ter vaststelling aangeboden.

Besluit

1. De voortgangsrapportage over de datastrategie vast te stellen;

2. Deze voortgangsrapportage middels bijgevoegde brief aan Provinciale Staten
te zenden.
8

Evaluatierapport Verduurzaming Glastuinbouw

In het kader van de afronding van het Beleidsagenda Energietransitie 20162020 is besloten tot een beleidsevaluatie met betrekking tot de

energietransitie in de glastuinbouw. In het voorliggende evaluatierapport wordt
ingegaan op de voortgang van het verduurzamingsproces van de

glastuinbouwsector en welke lessen hieruit te trekken zijn voor de provincie.

Besluit

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport Verduurzaming Glastuinbouw;

2. De aanbevelingen uit het rapport te betrekken bij de implementatie van het

Noord-Hollands Actieprogramma Klimaat en bij het economische beleid binnen
3

het programma AgriFood;

3. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
9

Herziene dienstverleningsovereenkomst Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord

Provincie Noord-Holland heeft haar vergunningverlening-, toezicht- en

handhavingstaken op het gebied van onder meer zwemwater, natuur en bodem
bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) belegd. Jaarlijks wordt
met de omgevingsdienst een overeenkomst afgesloten waarin onder meer de
financiële afspraken voor het komende jaar worden vastgelegd. Bij de

Kaderbrief 2021 en de Tweede begrotingswijziging 2020 zijn extra middelen
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming,

waaronder stikstof, door de OD NHN. De dienstverleningsovereenkomst 2020
tussen de provincie en de OD NHN is daarop aangepast.

Besluit

1. De herziene dienstverleningsovereenkomst 2020 met de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord aan te gaan;

2. De portefeuillehouder (Toezicht op) omgevingsdiensten Noord-Holland

Noord te machtigen de overeenkomst onder besluit punt 1 te ondertekenen;
3. De omgevingsdienst OD NHN met inliggende brief te informeren.

10

Agenda en annotatie dagelijks bestuur Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
7 oktober 2020

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) voert

vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken uit voor de provincie

Noord-Holland en 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. De Gedeputeerde

verantwoordelijk voor het toezicht op deze omgevingsdienst, is lid van zowel
het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur van de OD NHN. Het college
bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de vergadering van het
dagelijks bestuur op 7 oktober 2020.

Besluit

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 7 oktober 2020;

2. In te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
11

Beantwoording Statenvragen nr. 100 van de heer Hoogervorst (SP) over Afval
en verontreining PALLAS-terrein te Petten

De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over afval en verontreiniging
PALLAS-terrein te Petten

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.
4

De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit beschikbaar.
12

Afhandeling Motie 57-2019 ‘Stikstofbeleid’

Op 11 november 2019 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen,

waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen nieuw stikstofbeleid vast te stellen,
over stikstofbeleid in gesprek te blijven met verschillende sectoren, effecten
ervan te toetsen en Provinciale Staten te informeren. In een brief lichten
Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.

Besluit

1. Bijgaande brief, waarin wordt toegelicht op welke wijze ons college

uitvoering geeft aan motie 57-2019 ‘Stikstofbeleid’, aan Provinciale Staten te
sturen;

2. Provinciale Staten voor te stellen motie 57-2019 als afgedaan te

beschouwen.
13

Beantwoording Statenvragen nr. 101 van de heer Klein (ChristenUnie) over
situatie extern salderen Noord-Holland

De heer M.C.A. Klein (ChristenUnie) heeft vragen gesteld over extern salderen
en verleasen in Noord-Holland.

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.
14

Auditopvolging peildatum 1 september 2020

Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de

externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en
Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als

verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar
wordt gerapporteerd aan GS en PS.

Besluit

1. De notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 september 2020
vast te stellen;

2. Deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief ter
kennisname door te sturen naar Provinciale Staten.
15

Beantwoording Statenvragen nr. 102 van mevrouw Van Soest (50PLUS/Partij
van de Ouderen) over ventilatiesysteem gebouw Welgelegen

5

Statenlid W. van Soest (50PLUS/Partij van de Ouderen) heeft vragen gesteld
over het ventilatiesysteem van het gebouw Paviljoen Welgelegen.

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.
16

Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds

Op 18 mei jl. hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om te komen

tot een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds (motie 42). Het doel is de
economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland, als gevolg van
de uitbraak van het Coronavirus te verzachten. GS komen nu met een brief

waarin het raamwerk dat is ontwikkeld voor de uitvoering is beschreven en wil
daarover in gesprek met PS.

Besluit

1. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over het
raamwerk dat is ontwikkeld voor de uitvoering van motie 42;

2. De gemeenten in Noord-Holland te informeren over het Economisch Herstel

en Duurzaamheidsfonds gemeenten door middel van bijgaande brief.
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Memorie van antwoord begroting 2021

In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de

schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2021 hebben
gesteld.

Besluit

1. De memorie van antwoord naar aanleiding van de Begroting 2021 vast te
stellen;

2. De Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2021 met
bijgaande brief ter kennisname aan Provinciale Staten toe te zenden;

3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele aanpassingen
aan te brengen in de stukken.
18

Financiële bijdrage Museum Kaap Skil voor tentoonstellen Palmhoutwrakcollectie

Gedeputeerde Staten zijn voornemens de financiële bijdrage aan Museum Kaap

Skil voor het tentoonstellen Palmhoutwrak-collectie op te hogen naar 1 miljoen

euro.

Besluit

6

1. De bijdrage aan Museum Kaap Skil voor het tentoonstellen van de
Palmhoutwrak-collectie te verhogen naar 1 miljoen euro.
2. Inliggende brief naar PS te versturen.

19

Beantwoording Statenvragen nr. 99 van de heer Hoogervorst (SP) over
archeologie Limmen

De heer W. Hoogervorst (SP) heeft vragen gesteld over archeologie Limmen
(gemeente Castricum).

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.
20

Knooppuntontwikkeling Haarlem

Om Haarlem bereikbaar en leefbaar te houden en binnenstedelijke

ontwikkelingen mogelijk te maken, is een conceptvisie voor stationsgebied
Haarlem opgeleverd. Daarin worden 5 ambities en 3 hoofdvarianten

beschreven. Daarnaast is een verkennend onderzoek afgerond naar mogelijke

locaties voor een nieuw OV-knooppunt buiten het stadscentrum van Haarlem.

Beide rapporten zijn binnenkort te vinden op de websites van de gemeente
Haarlem en provincie Noord-Holland.

Besluit

1. Kennis te nemen van de conceptvisie voor stationsgebied Haarlem;

2. Kennis te nemen van de onderzoeksrapportage over bushub Haarlem
Nieuw-Zuid;

3. PS schriftelijk te informeren over bovengenoemde besluiten.
21

Overeenkomst Vlietermonument Afsluitdijk

In 2016 is een Realisatieovereenkomst (ROK) ‘Noord Hollands deel Afsluitdijk’
gesloten om realisatie van het fietspad aan de Waddenzeezijde en de

uitbreiding en renovatie van het Vlietermonument door RWS mogelijk te

maken. Destijds was het voornemen dat de regionale overheden het project

Vlietermonument zouden realiseren. Op basis van daarvan is destijds door het
Waddenfonds subsidie verstrekt. De situatie is nu gewijzigd. Het Rijk heeft

besloten het project zelf te willen uitvoeren. Het project valt daarmee onder de
volledige verantwoordelijkheid van RWS. Daarom is het noodzakelijk de

overeenkomst voor het Vlietermonument aan te passen. Omdat het Rijk geen
begunstigde van de Waddenfondsmiddelen mag zijn is het Waddenfonds

gevraagd om in dit specifieke geval toch toestemming te verlenen. Dat heeft
het Waddenfonds schriftelijk gedaan.

7

Besluit

Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning, ieder voor wat zijn
bevoegdheden betreft, besluiten:

1. de overeenkomst Vlietermonument Afsluitdijk aan te gaan met de gemeente
Hollands Kroon en De Staat der Nederlanden (RWS);

2. overeenkomstig artikel 9, lid 1 van de eerder op 6 juli 2016 tussen partijen
gesloten Realisatieovereenkomst ’Noord Hollands deel Afsluitdijk’ een

volmacht te verlenen aan de heer J. Doornbos, opgavemanager De Nieuwe

Afsluitdijk van de provincie Fryslan, om de onder 1. genoemde overeenkomst
namens de provincie Noord-Holland te ondertekenen;

3. De provincie Fryslan hieromtrent schriftelijk te berichten conform
bijgevoegde brief.

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
R. Fillet

tel. (06) 1830 6074

over de nummers:

14, 15, 17

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

11, 16, 18, 19

K. Leers

tel. (06) 3168 8211

20, 21

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

1, 2, 3, 4, 5, 6

M. van den Heuvel
I. de Roo

tel. (06) 1860 9412

tel. (06) 2223 4882

12, 13

7, 8, 9, 10

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.

8

APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 OKTOBER 2020
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

Onderwerp

1.

Solaroad B.V.
aandeelhoudersbesluit

2.

Aandeelhoudersbesluit
Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland
B.V. (PDENH) desinvestering
Sun Invest

3.
Aandeelhoudersvergadering
Life Sciences Fund
Amsterdam B.V. (LSFA) 1
juli 2020

Besluit
Besluit
1. Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten
vergadering in het kapitaal van Solaroad B.V. (Solaroad) waarin tot
het volgende wordt besloten:
a) het vaststellen van de eerste jaarrekening van Solaroad;
b) het resultaat geheel ten laste van de overige reserves te
brengen; en
c) tot het verlenen van decharge aan ieder van de voormalige
leden van de directie voor het door ieder van hen gevoerde beleid.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit en op te heffen zodra het onder 1.
genoemde aandeelhoudersbesluit door alle aandeelhouders is
ondertekend.
Besluit
1.Tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten
vergadering in het kapitaal van het Participatiefonds Duurzame
Economie Noord-Holland B.V. (PDENH) waarbij als algemene
vergadering besloten wordt tot het verlenen van goedkeuring aan
het voorgenomen besluit van het bestuur van PDENH tot het doen
van een desinvestering van haar participatie in Sun Invest NoordHolland B.V.;
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
leggen op dit besluit en op te heffen nadat voornoemde
desinvestering is geëffectueerd.
Besluit
1. Als aandeelhouder in het kapitaal van Life Sciences Fund
Amsterdam B.V. (LSFA) in te stemmen met de voorstellen zoals
opgenomen in de agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d.
1 juli 2020:
a. vaststelling van de jaarrekening 2019 en de daarin opgenomen
resultaatsbestemming;
b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde beleid
in 2019;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2019;
d. het wijzigen van de statuten van LSFA conform de bij de agenda
gevoegde conceptakte van statutenwijziging alsmede om
machtiging te verlenen aan iedere bestuurder van LSFA en aan
iedere jurist en paralegal van Zuidbroek B.V. om de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.
2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b
en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te
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APPENDIX BIJ OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 OKTOBER 2020
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen

leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en op te heffen
per 2 juli 2020.
3. De portefeuillehouder Economie te machtigen – met het recht
van substitutie- de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
aandeelhoudersvergadering.
4.
Regiodeal Maritiem Cluster
Kop van Noord-Holland

5.

Verkoop landgoed
Waterslagen Middenweg
Bovenkerkerpolder 1 en 6 te
Amstelveen

Besluit
1. De Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland aan te
gaan met het Rijk en de gemeente Den Helder;
2. Portefeuillehouder Havens te machtigen om de Regio Deal
namens GS te ondertekenen;
3. Kennis te nemen van het parallelle besluitproces bij de
provincie en gemeente Den Helder en;
4. Gezien de afhankelijkheid van besluitvorming in beider colleges
en bij het ministerie van LNV, op grond van artikel 55, lid 1 van
de Provinciewet, in samenhang met de belangen, genoemd in
artikel 10, lid 2, sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op dit besluit (1360086-1438134) en
alleen op te heffen bij positieve besluitvorming in de colleges, en
nadat het LNV besluit over de regiodeals door middel van een
brief aan de Tweede Kamer is gezonden op 14 juli 2020;
5. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief over
bovengenoemd besluit te informeren, nadat de geheimhouding
zoals in besluit 4. genoemd, is komen te vervallen.
Besluit
1. In te stemmen met de verkoop van landgoed Waterslagen
gelegen aan de Middenweg Bovenkerkerpolder 1 en 6 te
Amstelveen, Kadastraal bekend: gemeente Amstelveen, sectie N,
met de nummers 662, 642, 663, 616, 682, 688, 670, 673, 677,
681, 684, 686, 687, 558, 666, 669, 665, 202, 690, 689
gedeeltelijk, totaal groot 325.859m2, aan de Diaconie van de
Protestantse Gemeente Amsterdam voor een bedrag van €
1.277.368,40.
2. De portefeuillehouder Grondzaken volmacht te verlenen voor
doorvoeren van eventuele kleine redactionele wijzigingen in en
het ondertekenen van de verkoopovereenkomst.
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub b,
van de Wet openbaarheid bestuur inhoudende bescherming van
economische en financiële belangen van de provincie,
geheimhouding op te leggen op dit besluit, het in de vergadering
behandelde en omtrent de inhoud van alle onderhavige stukken
tot het moment dat schriftelijk overeenstemming is bereikt tot
verkoop van landgoed Waterslagen gelegen aan de Middenweg
Bovenkerkerpolder 1 en 6 te Amstelveen en alle ontbindende en
opschortende voorwaarden zijn vervallen en Gedeputeerden
Staten daadwerkelijk tot verkoop hebben besloten en voornoemde
transactie daadwerkelijk is gepasseerd bij de notaris.
4. PS, na afloop van de geheimhoudingstermijn, te informeren
d.m.v. bijgesloten brief.
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6.
Uitvoeringsplan
Haarlemmermeer West

Besluit:
1. In te stemmen met de in hoofdstuk 2 van het Uitvoeringsplan
beschreven randvoorwaarden waarbinnen de ontwikkeling van
Haarlemmermeer-west mogelijk is;
2. Vast te stellen dat de in het Uitvoeringsplan beoogde
woningbouwlocaties qua fasering/prioritering onderworpen zijn
aan het Bro en deelplannen derhalve zullen moeten worden
getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking;
3. Wat betreft de boogde woningbouwontwikkeling binnen
Haarlemmermeer-west de gemeente te vragen prioriteit te geven
aan de ontwikkeling van de Ringvaartdorpen en de gebieden
Nieuw- Vennep-west en het gebied tussen Cruquius en
Zwaanshoek als
reservegebieden aan te wijzen voor de lange termijn;
4. Te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om op basis van
een kwantitatieve danwel kwalitatieve toets, het
ontwikkelingsbeeld op te nemen in de Provinciale Structuurvisie
danwel hoe op een andere wijze kan worden voorkomen dat de
toets aan het Bro telkens voor ieder deelplan afzonderlijk moet
worden gedaan;
5. In te stemmen met de ontwikkelingsrichting van het duurzaam
watersysteem in de Haarlemmermeer-west;
6. In te stemmen met het reserveren van € 15 mln uit de
voormalige FES-gelden Westflank Haarlemmermeer binnen de
balanspost ILG Rijksgelden Groenfonds voor de invoering van een
duurzaam watersysteem en de aanleg van een ondiepe plas in
Park21 mits ook de gemeente Haarlemmermeer eenzelfde bedrag
investeert in de invoering van een duurzaam watersysteem in
Park21
7. Deze middelen beschikbaar te stellen op basis van een door de
gemeente en Hoogheemraadschap in samenwerking op te stellen
Uitvoeringsplan Watersysteem Park21;
8. Vast te stellen dat dit een eenmalige en maximale bijdrage zal
zijn en dat de gemeente en Rijnland zelf verantwoordelijk zijn
voor het beheer en onderhoud van te realiseren voorzieningen
alsmede voor het financieren en mogelijk maken van additionele
investeringen in een duurzaam watersysteem buiten Park21;
9. De gemeente Haarlemmermeer en Rijnland te vragen om, in het
kader van het Deltaprogramma, nader te verkennen wat de
noodzaak en omvang is van de benodigde totale toekomstige
seizoensbergingscapaciteit in de Haarlemmermeer-west;
10. In te stemmen met het onder voorwaarden beschikbaar stellen
van €4,5 mln. uit de voormalige FES-gelden aan de gemeente
Haarlemmermeer voor groen-recreatieve projecten;
11. In te stemmen met het reserveren van €21 mln uit de
voormalige FES-gelden Westflank Haarlemmermeer binnen de
balanspost ILG Rijksgelden Groenfonds als dekking voor de
verbetering van het regionale hoofdwegennet in en rond de
Haarlemmermeer mits de gemeente haar toezegging van een
bijdrage van €10 mln uit eigen middelen gestand doet;
12. Op het moment dat besloten wordt tot aanleg van de
Duinpolderweg de € 21 mln daarvoor in te zetten; 13. €1 mln. uit de voormalige FES-gelden beschikbaar te stellen
voor stimuleringsmaatregelen voor transformatie en
verplaatsingen van bedrijven(terreinen) langs de Ringvaart;
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14. Met uitzondering van beslispunt 5 de vrijheid te behouden om
(toekomstige) inrichtingsvoorstellen voor Park21 nader te
beoordelen;
15. De portefeuillehouder RO aan te wijzen als bestuurlijk
vertegenwoordiger in de beoogde stuurgroep
Haarlemmermeerwest waarin nadere afspraken worden gemaakt
over de uitvoeringsstrategie;
16. De bijdragen genoemd onder besluitpunt 10. en 13. aan de
gemeente beschikbaar te stellen via een subsidie buiten
uitvoeringsregeling, d.w.z. onder de wettelijk verplichte (AWB), en
door Gedeputeerde Staten vastgestelde, regelgeving;
17. Deze besluiten te nemen onder voorbehoud van de
vaststelling door PS van de eerste begrotingswijziging 2015 en de
begroting 2016;
18. PS en de gemeente Haarlemmermeer te informeren middels
bijgaande brieven;
19. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, tweede lid,
sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op
te leggen op bijlage 1 tot het moment dat er finale besluitvorming
plaatsvindt over de Duinpolderweg.

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:
M. Hartog
tel. (06) 4813 9088
2, 3, 4
M. van den Heuvel
tel. (06) 1860 9412
5
K. Leers
tel. (06) 3168 8211
6
H. Wijker
tel. (06) 5316 8683
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.
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