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1.  
Inspiratiedocument 
Waterlandse zeedijk 
 

Het college besluit: 
• het inspiratiedocument “Waterlandse zeedijk, 4 denkrichtingen voor 

een toekomstbestendige dijk” vast te stellen en aan het bestuur van 
Hollands Noorderkwartier aan te bieden met brief (met bijlagen), als 
inspiratie voor het door de Alliantie op te stellen Projectplan voor de 
versterking van de Markermeerdijken. 

  
2.  
Aanwijzing zwemplekken 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de volgende besluiten definitief vast te stellen: 

1. op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het regionaal 
waterplan provincie Noord-Holland 2016-2020 tussentijds te 
herzien, waarbij de functie zwemwater wordt toegekend aan: 
- Villa Westend (Velsen); 
en de functie zwemwater wordt ingetrokken voor 
- Ursemmerplas (Koggenland) 
(zie bijlage 1); 

2. op grond van artikel 10b, lid 2 van de Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en zwemgelegenheden, de zwemplekken in 
oppervlaktewater aan te wijzen, zoals opgenomen in bijlage 3 bij 
dit besluit; 

2. de minister van Infrastructuur en Milieu over besluiten 1a en 1b door 
middel van brief te informeren; 

3. PS over besluiten 1a en 1b door middel van brief te informeren; 
4. besluiten 1a en 1b conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in 

het Provinciaal blad; 
5. de onder 1a en 1b genoemde besluiten en de toelichting daar op ter 

inzage te leggen conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht en dit te publiceren in de regionale bladen; 

6. de waterbeheerders en locatiebeheerders van nieuw aangewezen en  
afgevoerde zwemplekken per brief van besluiten 1a en 1b op de 
hoogte te brengen. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.38 van dhr. A.E. van Liere  
(PvdD) inzake vrije 
verkoop vogelparadijs 
"Landje van Geijsel” 

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. 

  
4.  
Ondertekening landelijk 
Techniekpact namens 
landsdeel Noord-West 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de intenties van het landelijk Techniekpact 2016-

2020; 
2. de gedeputeerde Arbeidsmarkt en Onderwijs te machtigen om als 

vertegenwoordiger van landsdeel Noord-West het landelijk 
techniekpact mede te ondertekenen op 18 april 2016 tijdens de 
jaarconferentie Techniekpact; 

3. PS te informeren door middel van brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor de redactie. 
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5.  
Vaststellen collectief 
agrarisch natuurbeheer 2016 
(oude stijl) 
 

Het college besluit: 
1. het collectief agrarisch natuurbeheer 2016 (oude stijl) op basis van 

het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer en de 
Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland, 
zoals is weergegeven op de digitale kaart in de landelijke Toolkit, vast 
te stellen; 

2. RVO.nl door middel van brief te informeren. 
  
6.  
Vaststelling ontwerp Natura 
2000-beheerplannen Laag 
Holland 
 

Het college besluit: 
1. de vier ontwerp-beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden Polder 

Westzaan, Eilandspolder, Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder en 
Ilperveld/ Varkensland/ Oostzanerveld/ Twiske voor het provinciale 
deel vast te stellen; 

2. de vier ontwerp-beheerplannen toe te sturen aan de staatssecretaris 
van Economische Zaken ter vaststelling van het deel dat betrekking 
heeft op de gronden van Staatsbosbeheer;  

3. de ontwerp-beheerplannen voor Polder Westzaan en Ilperveld/ 
Varkensland/ Oostzanerveld/ Twiske toe te sturen aan de minister 
van Infrastructuur en Milieu ter vaststelling van het deel dat 
betrekking heeft op eigendommen van Rijkswaterstaat; 

4. na de vaststelling door de staatssecretaris van Economische Zaken en 
de minister van Infrastructuur en Milieu de vier 
ontwerpbeheerplannen ter inzage te leggen; 

5. geen besluiten te nemen waardoor de kosten voor de uitvoering van 
Natura 2000/PAS in Noord-Holland hoger worden dan het door het 
Rijk daarvoor aan de provincie beschikbaar gestelde bedrag; 

6. Provinciale Staten met brief te informeren over deze besluiten; 
7. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen in de 

tekst en op de kaart. 
  
7.  
Vervanging provinciale 
archiefbescheiden 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD 
NZKG) 
 

Het college besluit: 
• Bijgevoegd besluit tot vervanging van de analoge archiefbescheiden 

die de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ontvangt op grond 
van de haar door de provincie in mandaat opgedragen taken vast te 
stellen. De vervanging gaat per 1 juli 2015 in met terugwerkende 
kracht. 

  
8.  
Monitoringsrapportage 
Regionaal 
Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit Noordvleugel 
2015 
 

Het college besluit: 
1. de monitoringsrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit Noordvleugel 2015 vast te stellen; 
2. de rapportage ter informatie naar Provinciale Staten te sturen; 
3. de rapportage door middel van brief aan de RSL partners aan te 

bieden; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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9. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.37 van mw. S. Klaassen, 
dhr. H.W. Struben (D66) en 
dhr. M.C.A. Klein (CU-SGP) 
over energiebesparing bij 
Bedrijven 

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. 

  
10.  
Zeestad; 
Goedkeuringsbesluit 
Werkplan 2016 
 

Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met het 

volgende voorstel zoals opgenomen in het schriftelijk 
goedkeuringsbesluit d.d. 16 februari 2016: 
- de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen het    
  Werkplan 2016 vast te stellen en uit te voeren; 

2. de portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit te 
ondertekenen. 

  
11.  
Provinciale reactie op het 
kabinetsbesluit SMASH 
 

Het college besluit:  
1. een brief te sturen naar staatssecretaris Infrastructuur en Milieu met 

een reactie op het kabinetsbesluit SMASH; 
2. een afschrift van de brief naar de minister voor Wonen en Rijksdienst 

te sturen; 
3. een afschrift van de brief naar de colleges van Burgemeester en 

Wethouders van Amsterdam en Haarlemmermeer te sturen; 
4. een afschrift van de brief naar Schiphol te sturen; 
5. PS hierover te informeren door middel van een brief; 
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
12.  
Onderzoeksrapport 
Begrotingssystematiek 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Begrotingssystematiek; 
2. de in hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport opgenomen concept 

reactie vast te stellen; 
3. het definitieve onderzoeksrapport ter kennisname aan te bieden aan 

Provinciale Staten volgens de brief; 
4. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.39 van dhr. G. Ritsema 
(SP) en mw. J.M.E. de Groot 
(SP) over de uitgifte van 
jodiumpillen rond Petten 
 

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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14. 
Aanwijzingsvoorstel 
beschermd stadsgezicht 
Haarlem-Noord 
 

Het college besluit: 
1. de ministers van OCW en I&M positief te adviseren over hun 

voornemen tot aanwijzing van beschermd stadsgezicht Haarlem– 
Noord; 

2. kennis te nemen van het positief advies van de Haarlemse 
gemeenteraad over het voornemen van de ministers van OCW en I&M 
tot aanwijzing van Haarlem–Noord tot beschermd stadsgezicht; 

3. de ministers van OCW en I&M via brief van het advies van de 
Haarlemse gemeenteraad en van het advies van Gedeputeerde Staten 
op de hoogte te brengen; 

4. het college van B&W van de gemeente Haarlem van deze brief een 
afschrift te sturen; 

5. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te brengen. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   3, 4, 5, 6, 7, 8 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                               1, 2                  
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                               12 
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               9, 14 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   10, 11 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   13 
 
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. 
 


