OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 JUNI 2018
AGENDA
Onderwerp
1.
Jaarstukken 2017

2.
N525, haakse bocht
toeleidend fietspad
fietstunnel La Place

3.
N247 KANS

4.
Voorontwerp inpassingsplan
(VOIP) net op zee Hollandse
Kust (noord) en (west Alpha)

5.
Auditopvolging per

Besluit

Het college besluit:
1. de ontwerp-jaarstukken 2017, bestaande uit het jaarverslag en de
jaarrekening inclusief de taakveldenrealisatie, vast te stellen;
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen;
3. de ontwerp-jaarstukken 2017 en Statenvoordracht met
aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te
zenden;
4. de Portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele
aanpassingen en aanpassingen volgend uit de afronding van de
accountantscontrole aan te brengen in de stukken.
Het college besluit:
• de scope van het PMI-project "N525-05: Reconstructie kruispunt
N525-Westerheide/Oude Postweg, gemeente Laren" te beperken tot
het realiseren van een voorrangsplein op het kruispunt en de haakse
bocht in het toeleidende fietspad naar fietstunnel La Place onder de
N525 te handhaven, vanwege de aantasting van het aardkundig
monument.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel om het gemeentebestuur van
Amsterdam als coördinerend bevoegd gezag voor de planstudie KANS
aan te wijzen, mits de andere betrokken partijen een eensluidend
besluit daartoe nemen;
2. kennis te nemen van de Nota van Antwoord, opgesteld naar
aanleiding van de ingekomen reacties op de concept-Notitie
Reikwijdte en Detailniveau van de planstudie Knoop A10-N247-s116
(KANS);
3. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau KANS op basis van de Nota van Antwoord;
4. het gemeentebestuur van Amsterdam te adviseren de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau KANS vast te stellen;
5. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. Te constateren dat het regioadvies is overgenomen in het
Voorontwerp inpassingsplan (VOIP) net op zee Hollandse Kust (noord)
en (west Alpha);
2. Geen zienswijze in te dienen op het Voorontwerp inpassingsplan
(VOIP) net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha);
3. Provinciale Staten te informeren via brief;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
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1 maart 2018

1. de notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 maart 2018
vast te stellen;
2. deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. brief ter kennisname
door te sturen naar Provinciale Staten.

6.
Stand van zaken Pallas

Het college besluit:
1. de minister van Economische Zaken en Klimaat te berichten met brief;
2. Provinciale Staten te informeren met brief;
3. de portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen wijzigingen
aan te brengen in voornoemde brieven.

7.
Aandeelhoudersvergadering Het college besluit:
Recreatie Noord-Holland N.V. 1. als aandeelhouder in het kapitaal van Recreatie Noord-Holland N.V.
d.d. 13 juni 2018
(RNH) in te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de
agenda van de aandeelhoudersvergadering d.d. 13 juni 2018:
a. vaststelling van de jaarrekening 2017;
b. verlenen van decharge aan de directie over het gevoerde
beleid in 2017;
c. verlenen van decharge aan de leden van de raad van
commissarissen over het gevoerde toezicht in 2017;
d. de benoeming van mevrouw K. van Bijsterveld tot
presidentcommissaris van RNH voor een periode van 4 jaar;
2. tot het nemen van een aandeelhoudersbesluit buiten vergadering in
het kapitaal van het RNH waarbij besloten wordt: (i) de statuten van
de RNH te wijzigen overeenkomstig de ontwerpakte van 23 mei 2018,
opgesteld door Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te 'sGravenhage, en (ii) iedere bestuurder van RNH, alsmede iedere
notaris, toegevoegd notaris en kandidaat-notaris werkzaam bij Pels
Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., voornoemd, ieder afzonderlijk, te
machtigen de akte van de statutenwijziging te doen passeren
overeenkomstig voormeld concept, en voorts alle andere
rechtshandelingen te verrichten (daaronder begrepen het aanbrengen
van tekstuele wijzigingen van ondergeschikte betekenis), die de
gemachtigde in verband met de hiervoor bedoelde
rechtshandeling(en) nuttig en/of nodig acht;
3. de portefeuillehouder Economie te machtigen de provincie te
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering.
8.
Aanpassing subsidieplafond
Uitvoeringsregeling MKB
Innovatiestimulering
Topsectoren 2018

Het college besluit:
1. het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling MKB
Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 2018 aan te passen volgens
het bijgevoegde plafondbesluit;
2. Provinciale Staten met brief te informeren.

9.
Jaarverslag gebruik regionale Het college besluit:
luchthavens 2017
1. het jaarverslag 2017 over het gebruik van regionale luchthavens vast
te stellen;
2. het verslag via brief aan Provinciale Staten toe te zenden.
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10.
Vaststellen ontwerp
Gebiedsbeheerplan
Dammerweg e.o.
Nederhorst den Berg

11.
Annotatie
bestuursvergadering GNR
d.d. 21 juni 2018
12.
Annotatie agenda Algemeen
Bestuur OFGV
d.d. 20 juni 2018

13.
Geannoteerde agenda
Dagelijks Bestuur
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
d.d. 22 juni 2018
14.
Intentieverklaring circulair
inkopen

15.
Voortgangsagenda
Warmtetransitie

Besluit

Het college besluit:
1. het ontwerp Gebiedsbeheerplan Dammerweg e.o. Nederhorst den
Berg (RoyalHaskoning DHV, kenmerk WATBE 5330, 2018) op grond
van artikel 55e lid 1, letter b Wet bodembescherming vast te stellen
en ter inzage te leggen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda van de bestuursvergadering van het
Goois Natuurreservaat (GNR) van 21 juni 2018 en in te stemmen met
de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
d.d. 20 juni 2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 22 juni
2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.
Het college besluit:
1. de intentieverklaring circulair inkopen/circulair opdrachtgeven met
de partners van de Metropoolregio Amsterdam aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Duurzame economie te machtigen om namens
Gedeputeerde Staten de intentieverklaring circulair inkopen/circulair
opdrachtgeven te ondertekenen.
Het college besluit:
1. de Voortgangsagenda Warmtetransitie vast te stellen;
2. € 890.000 uit de Reserve Werkgelegenheid en Economie te
bestemmen voor de uitvoering van de Voortgangsagenda
Warmtetransitie, onderdeel ‘Warmtetransitie van de gebouwde
omgeving’;
3. de Statenvoordracht ‘Inzet gelden voor de warmtetransitie van de
gebouwde omgeving’ vast te stellen, waarin wordt voorgesteld:
a. kennis te nemen van de Voortgangsagenda Warmtetransitie;
b. kennis te nemen van de inzet van € 890.000 ten laste van de
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Reserve Werkgelegenheid en Economie voor de uitvoering van
de Voortgangsagenda Warmtetransitie, onderdeel
‘Warmtetransitie van de gebouwde omgeving’;
c. € 2.000.000 uit de reserve EXIN-H, compartiment ‘Duurzame
Energie’ beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de
Voortgangsagenda Warmtetransitie, onderdeel
‘Warmtetransitie van de gebouwde omgeving’;
4. de Statenvoordracht d.m.v. bijgaande brief aan Provinciale Staten toe
te sturen.

16.
Beantwoording Statenvragen
nr. 60 van dhr. M.S. Ludriks
en dhr D.J. van der Sluijs
(PVV) over afvalproblematiek
bij windturbinewieken: een
milieuramp in wording
17.
Brief Alliander inzake
strategie

18.
Verbinding A8-A9 aanwijzen
van het Golfbaanalternatief
tot voorkeursalternatief/
gewijzigd 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 besluit:
1. kennis te nemen van de brief van Alliander N.V. inzake de strategie
van het bedrijf;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
Het besluit van 29 mei 2018 kenmerk 969948/1076329 met als
onderwerp Verbinding A8-A9: aanwijzen van het Golfbaanalternatief als
voorkeursalternatief als volgt te wijzigen:
1. te laten vervallen de beslispunten:
a. de statenvoordracht Voorkeursalternatief Verbinding A8-A9 en het
ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden aan PS met
bijgaande brief;
b. ten laste van het algemeen voorbereidingsbudget TWIN-H een
bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als voorbereiding
en dit bedrag niet eerder aan te wenden dan nadat PS het besluit
voorkeursalternatief hebben genomen;
2. toe te voegen de beslispunten:
a. ten laste van het algemeen voorbereidingsbudget TWIN-H een
bedrag van € 1 miljoen beschikbaar te stellen als
voorbereidingsbudget voor de vervolgfase van het project
Verbinding A8-A9;
b. Provinciale Staten te verzoeken dit besluit op de B-agenda te
plaatsen van de commissie Mobiliteit en Financiën van 21 juni
2018 met brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
R. Fillet

over de nummers:
9, 10, 11, 12, 13
5

tel. (06) 4632 3669
tel. (06) 1830 6074
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I. de Roo
F. Paardekooper
H. Buskes

tel.
tel.
tel.
tel.

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

4813 9088
2223 4882
1860 9344
4607 6163

14, 15, 16, 17
4
1, 2, 3, 18
6, 7, 8

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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