Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 24 september 2019
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Evaluatie Uitvoeringsprogramma Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB) 2017-2019
Het uitvoeringsprogramma Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen 2017-2019 is een programma ter bevordering van de
toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. De werking
van de subsidieregelingen die daaronder vallen is geëvalueerd. De Monitor
Werklocaties 2019 geeft informatie over feitelijke ontwikkelingen op
bedrijventerreinen, kantoorlocaties en gemengde locaties. De werklocatiemarkt
is in evenwicht, de kantorenleegstand is verder gedaald en er zijn meer
bedrijfskavels uitgegeven.

Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma
Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen 2017-2019 en
de aanbevelingen mee te nemen bij de uitwerking van de HIRB-plus-regeling;
2. De Monitor Werklocaties Noord-Holland 2019 vast te stellen;
3. Provinciale Staten te informeren met bijgaande brief.
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Concept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023
In het coalitieakkoord is evenementensponsoring als nieuw beleid opgenomen.
GS leggen PS de concept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023
voor ter bespreking in de commissie Economie, Financiën en Bestuur. Daarna
stellen GS de definitieve uitgangspunten vast.

Besluit
1. In te stemmen met de concept uitgangspunten evenementensponsoring
2020-2023;
2. De concept uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 ter
bespreking voor te leggen aan de Commissie Economie, Financiën en Bestuur;
3. Na bespreking in PS de definitieve uitgangspunten evenementensponsoring
2020-2023 vast te stellen.
3

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud 2020-2027
De provincie beheert 645 km wegen, 384 km fietspaden, 50 km busbanen, 246
km vaarwegen en is eigenaar van 590 bruggen, sluizen, tunnels en
faunapassages. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO)

staan de onderhoudsprojecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering
heeft. Het programma wordt jaarlijks
geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie vragen GS aan PS om de
benodigde kredieten voor de vervangingsinvesteringen beschikbaar te stellen.

Besluit
1. Het PMO 2020-2027 en de daarin genoemde projecten vast te stellen;
2. Provinciale Staten voor te stellen:
a. de kredieten voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen vaarwegen
te verlagen met totaal € 6,25 miljoen;
b. de kredieten voor de uitvoering van de vervangingsinvesteringen wegen en
vaarwegen te verhogen met totaal € 2,72 miljoen;
c. kredieten beschikbaar te stellen van totaal € 13,76 miljoen voor de
uitvoering van vervangingsinvesteringen wegen en vaarwegen;
d. een aanvullende krediet Machinerichtlijn te verstrekken van totaal € 5,50
miljoen;
e. een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de
aanpassingen/verbouwing steunpunten van € 45.000;
f. voordracht PMO 2020-2027 vast te stellen en voor te leggen aan Provinciale
Staten;
3. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMO 2020-2027 gelijktijdig met
de Begroting 2020 te behandelen;
4. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen zo nodig kleine wijzigingen
aan te brengen in het PMO en in de Voordracht voor het verzenden naar
Provinciale Staten.
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HOV Schiphol Oost- Afbouw Fokkerweg
Met de busbaan HOV Schiphol-Oost, wordt Schiphol met het openbaar vervoer
snel en betrouwbaar bereikbaar voor werknemers van Schiphol-Oost. De
busbaan is sinds december 2018 in gebruik genomen maar dient nog verder
afgebouwd te worden. Met de betrokken partijen (Schiphol n.v., Gemeente
Haarlemmermeer en de Vervoerregio) worden nadere afspraken gemaakt over
de kaders waarbinnen de afbouw HOV Schiphol Oost plaatsvindt en financiële
bijdrage van de partijen. Deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een
SOK die later ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Besluit

1. In te stemmen met het afsprakenkader HOV Schiphol en dit nader uit te
laten werken tot een Samenwerkingsovereenkomst;
2. Portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om met Schiphol nadere
afspraken te maken over de financiële bijdrage aan de afbouw van het project;
3. De uitwerking van de Samenwerking Overeenkomst en de financiële
afspraken door GS separaat te laten vaststellen;
4. Onder voorbehoud van financiële overeenstemming tussen de partijen
akkoord te geven dat scenario 2 wordt uitgewerkt.
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Intentieverklaring doorfietsen Gooi en Vechtstreek
Gedeputeerde staten ondertekenen een intentieverklaring met de regio Gooi en
Vechtstreek en de gemeenten Hilversum, Gooise Meren, Wijdemeren, Huizen,
Weesp, Laren en Blaricum, waarin deze partijen zich gezamenlijk inzetten voor
de realisatie van een hoogwaardig fietsnetwerk en voor de helft mee betalen
aan de vervolgstudie naar de realisatie van dit netwerk.

Besluit
1. De Intentieverklaring Hoogwaardig fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek aan te
gaan en de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen deze verklaring te
ondertekenen tijdens het regionale PVVB op 27 september 2019 in Bussum;
2. Een financiële bijdrage van 50% te leveren aan de vervolgstudie naar
doorfietsroutes in de Gooi- en Vechtstreek met een maximum van €50.000;
3. Provinciale staten te informeren met bijgevoegde brief.
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Halfjaarrapportage HOV in 't Gooi - februari t/m juli 2019
De provincie Noord-Holland investeert in R-net, een betrouwbaar openbaarvervoer-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-vervoerverbinding 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 2019 vast te stellen;

2. Deze halfjaarrapportage door middel van bijgevoegde brief te versturen aan
de leden van Provinciale Staten.
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Wob verzoek project brug Ouderkerk
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het
recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar,
maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet
geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op
www.noord-holland.nl/wob .

Besluit
1. De in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde informatie
over het project brug Ouderkerk openbaar te maken;
2. Verzoeker door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren;
3. De openbare documenten te publiceren op de website www.noordholland.nl/wob ;
4. PS hierover te informeren door middel van bijgevoegde brief.
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Statenvoordracht Klimaatakkoord
Alle provincies besluiten dit najaar over de ondertekening van het
Klimaatakkoord. GS van Noord-Holland willen het Klimaatakkoord met positief
advies voorleggen aan PS. PS besluiten hierover op 11 november. De provincies
zijn belangrijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord vanwege hun
verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening, verstedelijking en mobiliteit,
regionale economie, landbouw en natuur. GS geven aan dat het
Klimaatakkoord goed aansluit bij het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken en
dat veel van wat nodig is, zoals de ontwikkeling van de Regionale
energiestrategieën, al in gang is gezet.

Besluit
1. het IPO-bestuur te machtigen het Klimaatakkoord namens de provincie
Noord-Holland te ondertekenen onder het voorbehoud dat PS instemmen met
de integrale set van afspraken uit het Klimaatakkoord die de bevoegdheden
van provincies raken;
2. PS hiertoe de benodigde stukken te sturen.
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Geannoteerde IPO Bestuur agenda 1 oktober
GS bespreken de agenda voor de bestuursvergadering van het Inter Provinciaal
Overleg op 1 oktober 2019.

Besluit
Kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 1 oktober 2019 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotaties.
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Beantwoording schriftelijke vragen nr. 65 van dhr. E.W.J. Jensen (Forum voor
Democratie) over windmolens op zee
De heer E.W.J. Jensen (Forum voor Democratie) heeft vragen gesteld over de
effecten van windmolenparken in zee op natuur en visserij.

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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Erratum Statenvoordracht begroting 2020
Er wordt een tekstuele correctie doorgevoerd in het ontwerp-instellingsbesluit
van de reserve Klimaatadaptatie dat als onderdeel van de Statenvoordracht bij
de begroting 2020 aan Provinciale Staten is voorgelegd.

Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde correctie op het ontwerpinstellingsbesluit van de reserve Klimaatadaptatie zoals opgenomen in de
Statenvoordracht bij de begroting 2020;
2. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren en te verzoeken deze
brief toe te voegen aan de voordracht.
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Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale agenda's Noord-Holland 2012
Artikel 12 van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale
agenda's Noord-Holland 2012 bepaalt dat het project, waarvoor subsidie is
aangevraagd, binnen twee jaar na toekenning moet worden afgerond. Voor
sommige projecten was uitstel voor realisatie aangevraagd en verleend tot na
deze datum. Met dit besluit van Gedeputeerde Staten wordt de verleende
uitstel geformaliseerd en vastgesteld tot op 1 maart 2020.

Besluit

1. De termijn voor de afronding van de verleende subsidies op grond van de
Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's NoordHolland 2012, vast te stellen op uiterlijk 1 maart 2020;
2. De betreffende aanvragers per brief te informeren;
3. De uitvoering hiervan conform het mandaat bij de Sector Subsidie en Inkoop
neer te leggen.
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Vaststelling redengevende omschrijvingen van 22 monumenten in de
gemeente Medemblik
Tijdens het herijkingsproces in de gemeente Medemblik van het provinciaal
erfgoedregister is gebleken, dat een aantal redengevende omschrijvingen van
provinciale monumenten niet meer actueel waren. Die zijn daarom
geactualiseerd.

Besluit
1. In het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de
redengevende omschrijvingen van 22 provinciale monumenten in de gemeente
Medemblik vast te stellen;
2. De directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren/bewoners/gebruikers van
deze monumenten en de gemeente Medemblik het besluit onder 1. bekend te
maken.
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Zienswijze op Ontwerp-NOVI (Nationale Omgevingsvisie)
Van 20 augustus t/m 30 september ligt de Ontwerp-NOVI (Nationale
Omgevingsvisie) ter inzage en bestaat de mogelijkheid tot het indienen van
een zienswijze. De voorgestelde zienswijze is op hoofdlijnen, waarin
waardering voor de NOVI wordt uitgesproken, enkele belangrijke punten
worden aangestipt en wordt benadrukt om de bestaande samenwerking voort
te zetten en te verdiepen met de NOVI als uitgangspunt. De passage over de
MRA is afgestemd met de regio.

Besluit
1. Bijgaande brief als zienswijze op de Ontwerp-NOVI in te dienen;
2. PS hierover via bijgaande brief te informeren.
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Voortgangsrapportages Regionale Waterkeringen 2018
Op grond van de Waterwet zijn provincies belast met het aanwijzen en
normeren van regionale waterkeringen. De waterschappen zijn
verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, toetsing en verbetering van deze

waterkeringen. De drie waterschappen in Noord-Holland presenteren elk jaar
een voortgangsrapportage over de toetsing en verbetering van de regionale
waterkeringen.

Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages regionale waterkeringen
2018 van de waterschappen;
2. Aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht een reactie te sturen door middel van bijgevoegde
brieven;
3. Aan de provincie Zuid-Holland door middel van bijgaande brief een
machtiging te verlenen om een reactie aan het hoogheemraadschap van
Rijnland te versturen;
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van 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
over de nummers:
B. Burger

tel. (06) 4813 7779

11, 12, 13

M. Hartog

tel. (06) 4813 9088

1, 2

M. van den Heuvel

tel. (06) 1860 9412

10

I. de Roo

tel. (06) 2223 4882

8, 9, 14, 15

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

3, 4, 5, 6, 7

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.

