OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 SEPTEMBER 2016
Onderwerp
1.
Beantwoording Statenvragen
nr.89 van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over voorkom
dierenleed door windparken
voor Noord-Hollandse kust
2.
Beantwoording Statenvragen
nr.103 van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over Russische roulette
met veiligheid omwonenden
en automobilisten nabij
gasleidingen die worden
geflankeerd door
windmolens
3.
Bestuurskrachtonderzoek
Gooi en Vechtstreek 2016

4.
Versterking Prins
Hendrikzanddijk Texel,
coördinatie uitvoeringsbesluiten conform Waterwet

5.
Ruimtelijke toekomstperspectieven op een
volledig hernieuwbare
energievoorziening in
Noord-Holland
6.
Bestek aanbesteding OVconcessie Noord-Holland
Noord

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.
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.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport “Het resultaat telt.
Bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek. Gemeenten Blaricum,
Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren.”;
2. de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de gemeente Eemnes en de
provincie Utrecht door middel van brieven te informeren over de
vervolgprocedure en te verzoeken om uiterlijk 14 november 2016 hun
zienswijze op het bestuurskrachtonderzoek te geven;
3. PS te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. op grond van artikel 5.8 Waterwet de voorbereiding van de
uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor het projectplan versterking
Prins Hendrikzanddijk Texel te coördineren;
2. de betrokken bestuursorganen hiervan door middel van brieven in
kennis te stellen;
3. de directeur Beleid te machtigen om na verzending van deze brieven
de hierin genoemde data aan te passen, indien er vertraging optreedt
bij de aanlevering van de noodzakelijke documenten door het
hoogheemraadschap of door andere bevoegde gezagen;
4. door middel van brief PS te informeren over het besluit.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van de studie ‘Perspectieven op
een volledig hernieuwbare energievoorziening in Noord-Holland’ door
onderzoeksbureau ECN;
2. PS hierover te informeren door middel van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. de Nota van Zienswijzen bij het Programma van Eisen openbaar
vervoer concessie Noord-Holland Noord vast te stellen;
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2. het Programma van Eisen (PvE) openbaar vervoer concessie NoordHolland Noord met bij de PvE behorende bijlagen vast te stellen;
3. de exploitatiebijdrage van € 19,1 mln. per jaar (prijspeil 2016) vast te
stellen. Dit is inclusief de reparatie van de lagere bijdrage in deze
concessie voor de Studentenkaart Openbaar Vervoer ter hoogte van €
0,6 mln. per jaar;
4. de jaarlijkse bijdrage voor de inzet van buurtbussen, de bonus en een
éénmalige reservering ten behoeve van de vervanging van de huidige
buurtbussen in 2021/2022 vast te stellen, met dekking uit de
reserves OV;
5. de Aanbestedingsleidraad vast te stellen;
6. de Nota van Zienswijzen en het Programma van Eisen ter informatie te
sturen aan Provinciale Staten door middel van brief.

7.
Beantwoording Statenvragen
nr.90 van dhr. J.M.
Bruggeman (SP) over de
verlenging van de proef met
de belbus op Texel
8.
Beantwoording Statenvragen
nr.93 van dhr. J.H. Leever
(ONH) inzake project
HOV 't Gooi in het bijzonder
tussen Huizen en
Blaricum/Eemnes
9.
Aanvulling besluit d.d. 2
december 2015 n.a.v.
tussenuitspraak rechtbank
(Wob verzoek RTV NH over
HOV ’t Gooi)

10.
Convenant werklocaties
regio Alkmaar

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.
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.

Het college besluit:
1. naar aanleiding van de tussenuitspraak van de rechtbank het door de
rechtbank geconstateerde gebrek in het bestreden Wob besluit (HOV
’t Gooi) te herstellen door alsnog voor RTV Noord-Holland inzichtelijk
te maken welke onderdelen uit de desbetreffende documenten
(Nota’s GS) reeds openbaar zijn gemaakt;
2. ten aanzien van de overige onderdelen uit die documenten de
weigering te handhaven;
3. PS hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. het convenant ‘Regionaal convenant werklocaties regio Alkmaar’ aan
te gaan met de regiogemeenten van Alkmaar, als tweede van de drie
regio’s;
2. het convenant ‘Regionaal convenant werklocaties regio Alkmaar’ aan
te merken als planningsopgave voor deze regio, zoals vermeld in
artikel 11 en 12 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;
3. portefeuillehouder Economie te machtigen het convenant ‘Regionaal
convenant werklocaties regio Alkmaar’ te tekenen;
4. PS door middel van brief te informeren.
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11.
Evaluatie Greenport
Aalsmeer

Het college besluit:
1. de evaluatie van de boekjaarsubsidie Greenport Aalsmeer vast te
stellen;
2. de conclusies en aanbevelingen over te nemen;
3. het rapport ter informatie toe te sturen aan PS met brief;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
R. van der Werf
H. Wijker

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

4813
1830
4813
3168
5316

over de nummers:
4, 6, 7, 8, 9
3
1, 2
5
10, 11

7779
6074
9088
8189
8683

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien
kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen
worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.
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