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Aangepaste versie
Onderwerp
1.
Verslag Nationaal Landschap
Laag Holland 2011
2.
Ontwerpregeling afbouw
toelage provincie NoordHolland 2012

3.
Beantwoording statenvraag
nr. 3 van het Statenlid
Massom (PvdA) omtrent de
Ontwikkelingen rond
Schiphol
4.
Besluit over ontheffing
Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie
voor één woning aan de
Tuinstraat te Hauwert,
gemeente Medemblik

5.
Evaluatie beleidsregel
tijdelijk en uitzondering
gebruik (regionale
luchtvaart) en tijdelijk
mandateren
afwijkingsbevoegdheid
6.
Concept definitieve
beschikking ontheffing
Aardkundig Monument
Ecoduct Zandpoort

Besluit

Het college besluit:
1. Het verslag Nationaal Landschap Laag Holland 2011, vast te stellen.
2. Het verslag toe te zenden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. De ontwerpregeling afbouw toelage provincie Noord-Holland 2012
vast te stellen;
2. De ontwerpregeling ter instemming voor te leggen aan het
Georganiseerd Overleg;
3. De ontwerpregeling ter informatie aan te bieden aan de
Ondernemingsraad.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 13, derde lid, van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie ontheffing te verlenen van het verbod tot
woningbouw in het landelijk gebied voor een bestemmingsplan dat
voorziet in de bouw van één woning aan de Tuinstraat te Hauwert,
gemeente Medemblik.
2. Provinciale Staten te informeren over het besluit tot ontheffing met
brief.
Het college besluit:
1. De beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (regionale luchtvaart)
te evalueren;
2. Gedurende de evaluatie de bevoegdheid om gemotiveerd af te wijken
van de harde (afstands-)eisen uit de beleidsregel tijdelijk en
uitzonderlijk gebruik te mandateren aan de sectormanager
SHV/Vergunningen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgenomen ontheffing van de PMV voor het
aardkundig monument ten behoeve van het ecoduct De Zandpoort te
Zandvoort, gemeente Zandvoort (aanvrager provincie Noord-Holland)
2. Het besluit door middel van brief toe te zenden aan PS.
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Bestuurlijk akkoord regionale Het college besluit:
1. in te stemmen met de ondertekening van het bestuurlijk akkoord over
uitvoeringsdienst
de samenwerking tussen de RUD IJmond en de RUD NZKG i.o. en de
Noordzeekanaalgebied+
vorming van de ‘Omgevingsdienst 2015’ in 2015;
2. de portefeuillehouder te machtigen het bestuurlijk akkoord op 23
februari a.s. te ondertekenen;
3. het bestuurlijk akkoord ter kennisname aan provinciale staten te
zenden.
8.
Beantwoording brief van
Chipshol-groep

9.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2012 (1)

Het college besluit:
1. bijgaande brief vast te stellen waarbij:
a. Chipshol-Groep wordt meegedeeld dat de provincie geen
aansprakelijkheid erkent voor door Chipshol vermeende schade in
verband met uitvoering van de vaststellingsovereenkomst van 15
februari 2007 en
b. Chipshol-Groep wordt herinnerd aan een vordering van de
provincie van € 500.000,- op Chipshol-Groep die voortvloeit uit
nakoming van een verplichting in de vaststellingsovereenkomst;
2. de onder 1 genoemde brief door de huisadvocaat aan Chipshol-groep
te laten verzenden;
3. een incassoprocedure te starten indien Chipshol-Groep het onder 1b
genoemde bedrag niet binnen 3 weken na verzending van de brief
aan de provincie overmaakt;
4. het GS-besluit 2008-23367 van 22 april 2008 te herroepen en het
woordvoerderschap te beleggen bij de gedeputeerde(n) wiens
portefeuille het onderwerp van bespreking regardeert.
Het college besluit:
1. de budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2012 vast te
stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.

10.
Tussentijdse kredietaanvraag Het college besluit:
1. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten beschikbaar te
2 projecten Provinciaal
stellen, die ten laste komen van de kapitaallasten van het PMI:
Meerjarenprogramma
a. N241-12, Aanbrengen bermverharding N241, gedeelte
Infrastructuur 2012-2016
N242-A7, gemeenten Heerhugowaard, Hollands Kroon,
Opmeer en Medemblik
€ 1.000.000,=
b.
N504-02, Aanleg fietspad langs de Kanaaldijk (N504) en
reconstructie kruispunt N504-Westfriesedijk, gemeente
Harenkarspel (verhoging krediet)
€ 900.000,=
2. daartoe de Voordracht Tussentijdse kredietaanvraag 2 projecten
PMI 2012-2016 vast te stellen;
3. Provinciale Staten te vragen deze Voordracht te behandelen in de
vergadering van 5 maart a.s.
11.
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Uitvoeringsafspraken
decentralisatie natuur

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur,
zoals op 7 februari overeengekomen door de minister van BZK, de
staatssecretaris van EL&I en een onderhandelingsdelegatie van het
IPO.
2. Provinciale Staten te informeren middels brief.
3. Per brief te benadrukken bij het ministerie van EL&I en het IPO dat wij
ons het recht voorbehouden om een juridische procedure te starten
inzake de naleving van het Convenant Mainport & Groen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
J. Duin
J. Duivenvoorde
L. van Hees
F. Nederstigt

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514

46
40
43
38
36

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

39
99
13
43
41

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.
Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het
algemene provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het
stuk.
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