
OPENBARE BESLUITENLIJT VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 FEBRUARI 2016 
 

 1 

Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Intentieverklaringen 
bouwsteen A "Alle dijken 
tellen mee" en bouwsteen F 
“Meekoppelkansen water en 
natuur” uit het 
Waterprogramma van het 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
 

Het college besluit: 
1. de intentieverklaring voor bouwsteen A “Alle dijken tellen mee” met 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan te gaan; 
2. de intentieverklaring voor bouwsteen F “Meekoppelkansen water en 

natuur” met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
Staatsbosbeheer aan te gaan; 

3. de portefeuillehouder Water te machtigen om beide 
intentieverklaringen namens GS te ondertekenen; 

4. PS te informeren via brief. 
  
2.  
Vaststellen 
veiligheidscontour 
AFS/Schiphol 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit van de veiligheidscontour Aircraft Fuel 

Supply/Schiphol, inclusief de bijhorende kaart met plotdatum 13 april 
2015 definitief vast te stellen; 

2. het besluit vrij te geven ter instellen van beroep voor de duur van zes 
weken; 

3. Provinciale Staten te informeren via brief; 
4. gemeente Haarlemmermeer te informeren via brief. 

  
3.  
Actualisatie provinciale 
monumentenlijst voor 
onderdelen van de Stelling 
van Amsterdam in de 
gemeenten Aalsmeer, 
Uithoorn, Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer en Alkmaar 
 

Het college besluit: 
1. in het kader van de actualisatie van de provinciale monumentenlijst 

voor onderdelen van de Stelling van Amsterdam en conform artikel 2, 
lid 1 van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in te 
schrijven in het provinciaal monumentenregister: 
a. de Liniedijk Kudelstaart–Uithoorn in de gemeente Aalsmeer en 

Uithoorn; 
b. het Inundatiewerk Haarlemmerliede in de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude; 
2. de redengevende omschrijving van het Inundatiewerk 

Haarlemmerliede aan te passen en vast te stellen; 
3. in het kader van de actualisatie van de provinciale monumentenlijst 

voor onderdelen van de Stelling van Amsterdam en conform artikel 2, 
lid 1 van Monumentenverordening Noord-Holland 2010 uit te 
schrijven uit het provinciaal monumentenregister: 
a. de Damsluis in de Slotertocht in de gemeente Haarlemmermeer; 
b. de Duiker door de linie in de Starnmeerpolder in de gemeente 

Alkmaar; 
4. de belanghebbenden van deze besluiten op de hoogte te stellen; 
5. de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Aalsmeer, Uithoorn, 

Haarlemmermeer, Alkmaar en de Minister van OCW hierover te 
informeren; 

6. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 
de contouren van de onder de besluiten 1 en 3 genoemde provinciale 
monumenten aan te passen in het Kadaster; 

7. Provinciale Staten te informeren via brief; 
8. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 4, 5 en 6 uit te voeren. 
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4.  
Voorstel besluitvorming 
SMASH 
 

Het college besluit: 
• De brieven van het college van 12 januari 2016 en 16 februari 2016 

aan staatssecretaris Dijksma inzake voorstel besluitvorming SMASH 
met begeleidende brief ter informatie toe te zenden aan Provinciale 
Staten. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.1 van mw. J.M.E. de Groot 
(SP) over de verplaatsing van 
tankstation Hendriks in 
Vijfhuizen en de invulling 
van de huidige locatie aan de 
Vijfhuizerdijk 

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. 

  
6.  
Prealabele vraag 
Groenewoud gemeente 
Wijdemeren 
 

Het college besluit: 
1. de prealabele vraag te beantwoorden door middel van brief; 
2. PS te informeren over dit besluit door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
7.  
Verklaring van geen 
bedenkingen 
geluidschermen 12 en 13 
 

Het college besluit: 
1. aan Provinciale Staten voor te stellen een verklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor het afwijken van het bestemmingsplan 
Buitengebied van de gemeente Medemblik (ten behoeve van de 
realisatie van twee geluidschermen); 

2. daartoe de voordracht aan Provinciale Staten aan te bieden. 
  
8.  
Deelname Intertraffic 2016 
 

Het college besluit: 
• deel te nemen aan de stand van de Metropool Regio Amsterdam op 

de Intertraffic 2016. 
  
9.  
Budgettair neutrale wijziging 
productenraming 2016 (1) 

Het college besluit: 
1. de budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2016 vast te 

stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 10 van dhr. J.H. Leever 
(ONH) over 
schatkistbankieren en de 
BNG en NWB 

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. 

  
11.  
Gevolgen sluiting 
Velsertunnel voor het 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van en in te stemmen met de aanpassingen in het 



OPENBARE BESLUITENLIJT VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 FEBRUARI 2016 
 

 3 

Onderwerp 
 

Besluit 

openbaar vervoer 
 

openbaar vervoer netwerk a.g.v. de sluiting van de Velsertunnel; 
2. in te stemmen met verzending van de brief aan PS. 

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 17 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) inzake incidenten 
asielzoekerscentra Noord- 
Holland 

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. 

  
13.  
Westas Amsterdam 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Manifest Westas en de concept startnotitie 

Westas; 
2. Gedeputeerden J. Bond en J. Chr. Van der Hoek nemen het initiatief 

om alle betrokken partijen bijeen te laten komen.  
  
14.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
POP3 subsidies Noord-
Holland, Wijziging 
Uitvoeringsregeling Natuur- 
en Landschapsbeheer (SVNL 
2016-2021), beleidsregel 
verlagen subsidie POP, 
vaststelling LEADER, 
openstelling regeling Jonge 
landbouwers 
 

Het college besluit: 
1. de beleidsregel verlagen subsidie POP Noord-Holland vast te stellen; 
2. de wijzigingen van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord- 

Holland vast te stellen;  
3. openstellingsbesluit voor regeling Jonge landbouwers vast te stellen 

en daarbij het subsidieplafond te bepalen op € 780.000,-; 
4. de lokale ontwikkelingsstrategie voor LEADER ‘Kopkracht’ vast te 

stellen; 
5. instellingsbesluit Lokale actiegroep LEADER vast te stellen; 
6. het openstellingsbesluit voor artikel 3.5.1. beheer van de uitvoering, 

promotie en voorlichting LEADER vast te stellen en het 
subsidieplafond te bepalen op € 500.000,-; 

7. de wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur-en landschapsbeheer 
Noord-Holland 2016-2021 (SVNL 2016-2021) vast te stellen; 

8. besluit 1-3 en 6-7 te publiceren in het provinciaal blad; 
9. PS te informeren over besluiten 1-7 door middel van brief. 

  
15.  
Wijzigingen 
Uitvoeringsregeling HIRB 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent 

ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2014 te wijzigen; 
2. de subsidieplafonds vast te stellen op: 

- Fysieke maatregelen: € 3.400.000; 
- Procesmaatregelen: € 250.000; 

3. de Uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds bekend te maken in 
het Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
16.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
HIRB Overaanbod 2016 
 

Het college besluit: 
1. de uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent 

ruimtegebruik bedrijventerreinen overaanbod Noord-Holland 2014 te 
wijzigen; 
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2. het subsidieplafond vast te stellen op € 150.000; 
3. de Uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds bekend te maken in 

het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
17.  
Provinciaal Herstructurerings 
Programma 2014-2017, 
update 2016 
 

Het college besluit: 
1. de update van het Provinciaal Herstructurerings Programma 

Bedrijventerreinen 2014–2017 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
18.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 7 van dhr. J.H. Leever 
(OPNH/ VSP) over de rol van 
provincie m.b.t. 
gemeentelijke 
overbewinkeling 
 

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. 

  
19.  
Monitor windturbines in 
Noord-Holland per 15 januari 
2016 
 

Het college besluit:  
1. de monitor windturbines in Noord-Holland per15 januari 2016 vast te 

stellen; 
2. Provinciale Staten over dit besluit te informeren door middel van 

brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   2 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39   1                                                 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09   12                             
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25   19                                                             
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   3, 4, 5, 6 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   7, 8, 9, 10, 11 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   13, 14, 15, 16, 17, 18 
 
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-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene 
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk. 
 


