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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Vaststelling Natura 2000-
beheerplannen 
Schoorlse Duinen 
 

Het college besluit: 
1. het Natura 2000 beheerplan Schoorlse Duinen en de nota van 

antwoord definitief vast te stellen; 
2. de Staatssecretaris van Economische Zaken hierover met brief te 

informeren; 
3. Provinciale Staten hierover met brief te informeren. 

  
2.  
Vaststelling Natura 2000-
beheerplannen 
Waddengebied 
 

Het college besluit: 
1. op grond van de artikelen 19a en 19b, Natuurbeschermingswet 1998, 

de Natura 2000-beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden Duinen 
en Lage Land Texel, Waddenzee en Noordzeekustzone vast te stellen; 

2. Rijkswaterstaat, zijnde voortouwnemer in opdracht van het ministerie 
van Infrastructuur & Milieu voor de Natura2000 gebieden Waddenzee 
en Noordzeekustzone, en het ministerie van EZ, zijnde 
voortouwnemer voor het Natura2000 gebied Duinen en Lage Land 
Texel, met brief te informeren over dit besluit; 

3. Provinciale Staten met brief te informeren over dit besluit. 
  
3.  
Vaststellen definitieve 
weigeringen 11 
vergunningaanvragen Wind 
op Land 
 

Het college besluit:  
1. de definitieve weigeringen voor 11 vergunningaanvragen in het kader 

van Wind op Land vast te stellen en te publiceren, te weten: NDSM 
Energie, TaTa scenario’s 1,2 4 en 5, Haven Amsterdam (4 projecten), 
ENGIE project Midwoud en Stichting Windpark Haarlemmer-Zuid, 
project Haarlemmer-Zuid; 

2. de gemeenten Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer en Beverwijk per 
brief te informeren over de reactie op hun zienswijze; 

3. PS hierover te informeren door middel van brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
4.  
Voornemen herijking 
provinciale 
monumentenlijst in de 
gemeente Opmeer 
 

Het college besluit: 
1. tot het voornemen om in het kader van de herijking van de 

provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de 
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente 
Opmeer de navolgende monumenten uit het provinciale 
monumentenregister uit te schrijven: 
- Schoolstraat 16A te Aartswoud 
- Gouwe 53 te Hoogwoud; 

2. de directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden en de 
gemeente Opmeer dit voornemen bekend te maken en dit besluit via 
Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente Opmeer te 
publiceren; 

3. PS hierover via brief te informeren. 
  
5.  
Voornemen herijking 
provinciale 
monumentenlijst in de 
gemeente Koggenland 
 

Het college besluit: 
1. tot het voornemen om in het kader van de herijking van de 

provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de 
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente 
Koggenland de navolgende monumenten uit het provinciale 
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monumentenregister uit te schrijven: 
- Dorpsstraat 110 te Obdam, 
- Dorpsstraat 112 te Obdam; 

2. de directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden en de 
gemeente Koggenland dit voornemen bekend te maken en dit besluit 
via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente Koggenland te 
publiceren; 

3. PS hierover via brief te informeren. 
  
6.  
Definitieve herijking 
provinciale monumentenlijst 
in de gemeente Gooise 
Meren 
 

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

op grond van artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening Noord-
Holland 2010 in de gemeente Gooise Meren het navolgende 
monument per 1 februari 2017 definitief uit het provinciale 
monumentenregister uit te schrijven: 
- Groot Hertoginnelaan 28a te Bussum; 

2. de belanghebbenden van dit besluit op de hoogte te stellen; 
3. de gemeente Gooise Meren, de Minister van OCW, de 

Monumentenwacht Noord-Holland en het Nationaal Restauratie Fonds 
hierover te informeren; 

4. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 
de contouren van de voormalige provinciale monumenten in het 
kadaster aan te passen; 

5. Provinciale Staten over dit besluit te informeren via brief; 
6. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 2, 3 en 4 uit te voeren. 

  
7.  
Wijziging begrenzing 
Ecologische Hoofdstructuur 
in PRV in het kader van 
kleinschalige ontwikkeling in 
Laren 
 

Het college besluit: 
1. op grond van artikel 19, lid 6, aanhef en onder b, Provinciale 

Ruimtelijke Verordening, de begrenzing Ecologische Hoofdstructuur 
op kaart 4: ecologie behorende bij de PRV te wijzigen overeenkomstig 
de detailkaarten; 

2. een digitale verbeelding van de gewijzigde kaart 4 ecologische 
Hoofdstructuur in de Provinciale Ruimtelijke Verordening te 
publiceren op ruimtelijkeplannen.nl conform de wettelijke 
verplichting en op de provinciale website; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief met een 
afschrift aan de gemeente Laren. 

  
8.  
Zienswijze 
luchthavenindelingbesluit 
Schiphol 
 

Het college besluit: 
1. Zienswijze in te dienen op het ontwerpwijzigingsbesluit 

Luchthavenindelingbesluit Schiphol door een brief te sturen naar 
staatssecretaris Dijksma; 

2. PS hierover te informeren door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
9.  
Zeestad; 
Goedkeuringsbesluit 
halfjaarrapportage 
 

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

volgende voorstel zoals opgenomen in het schriftelijke 
goedkeuringsbesluit d.d. 13 oktober 2016: 
− de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen de 

Halfjaarrapportage Zeestad Q1 en Q2 2016 vast te stellen en aan 
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het College aan te bieden; 
2. de portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit te 

ondertekenen. 
  
10.  
Budgettair neutrale wijziging 
productenraming 2016 (10) 
 

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

stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   1, 2                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   3, 4, 5, 6                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   7, 8, 9                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   10                                        
 
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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Onderwerp Besluit 

1.  
Zeestad; Goedkeurings-
besluit project Halter Bellevue 
 

 
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. 17 augustus 2015: 
De directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 
voor het aanbesteden en uitvoeren van de sloop- en 
bouwrijpwerkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het 
project Halter Bellevue en een bedrag van € 1.506.600 vanuit 
de exploitatie Zeestad beschikbaar te stellen; 

2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 1, 
sub c en lid 2, sub b en f van de Wet openbaarheid van 
bestuur, geheimhouding op te leggen op het besluit onder 1 
en op te heffen per 1 juli 2016. Gelet op de vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens, de financiële belangen van de provincie 
alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft als eerste 
kennis te kunnen nemen van de informatie, dient voor deze 
periode geheimhouding te prevaleren boven het algemene 
belang van openbaarheid van overheidsinformatie. 

3. De portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit 
te ondertekenen. 

 
2.  
Brief aan PS inzake 
vluchtelingenvraagstuk 
 

 
Het college besluit: 
1. De brief aan Provinciale Staten inzake het 

vluchtelingenvraagstuk vast te stellen en toe te zenden aan PS. 
2. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in 

samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, 
onder f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit tot het moment 
waarop de geadresseerden zijn geïnformeerd. Het genoemde 
belang bestaat eruit dat de geadresseerden als eersten kennis 
moeten kunnen nemen van informatie. 
 

3.  
Zeestad; Goedkeuringsbesluit 
ontwikkeling Kanonnenplein 
 

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

de volgende voorstellen: 
a. akkoord te gaan met de grondexploitatie Kanonnenplein, 

op te nemen in de exploitatie Zeestad met peildatum 1-1-
2017, onder voorwaarden dat 1b en 1c worden 
gerealiseerd; 

b. de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te 
verlenen voor de aankoop van de ondergrond van het 
Kanonnenplein voor een bedrag van € 1,--, kosten koper. 
Verkoper is de gemeente Den Helder; 

c. de directeur van Zeestad beheer B.V. goedkeuring te 
verlenen voor het aangaan van een overeenkomst met 
Woningstichting Den Helder ten behoeve van de realisatie 
van het project Kanonnenplein; 

2. de portefeuillehouder te machtigen het goedkeuringsbesluit te 
ondertekenen; 

3. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
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samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, 
sub b en f van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1en 2 en 
op te heffen per 1 oktober 2016 in verband met de afronding 
van de onderhandelingen. De financiële belangen van de 
provincie alsmede het belang dat de geadresseerde erbij heeft 
als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, dienen 
voor deze korte periode te prevaleren boven het algemene 
belang van openbaarheid van overheidsinformatie. 

 
4. 
Besteding Georganiseerd 
Overleg-Persoonlijk 
Opleidingsbudget (GO-POB) 
gelden. 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Met de vakbonden in het GO het gesprek te voeren over het 

restant van de GO-POB gelden. 
2. Het restant GO-POB gelden per ultimo 2013 ( naar schatting 

ca, 2.500.000,- euro) te storten in een nog in te richten 
mobiliteitsfonds. Deze gelden worden als reservering 
opgenomen in de begroting. 

3. Nu de afspraak met de vakbonden om jaarlijks 0,7 % van de 
bruto loonsom beschikbaar te stellen t.b.v. de GO-
voorziening, is beëindigd, niettemin het gereserveerde bedrag 
van 0,7% van de bruto loonsom jaarlijks te storten in het nog 
in te richten mobiliteitsfonds voor de periode 2013-2017. 

4. De portefeuillehouder P&O te machtigen genoemde 
onderhandelingsinzet met de bonden in het GO te bespreken 
en verder af te doen. 

5. Op grond van artikel 55 lid 1 Provinciewet, in samenhang met 
het belang, genoemd in art. 10 2e lid sub b, WOB, welk belang 
eruit bestaat dat de onderhandelingspositie van de provincie 
in het overleg met de bonden over de resterende GO-POB 
gelden niet wordt beperkt, geheimhouding op te leggen op dit 
besluit tot het moment, dat met de bonden in het GO een 
onderhandelaarsakkoord is overeengekomen. 
 

5. 
Antwoordbrief Gooi en 
Vechtstreek inzake opvang 
vluchtelingen op Crailo 
 
 

 
Het college besluit: 
1. De ingekomen brief van de regio Gooi en Vechtstreek te 

beantwoorden door middel van bijgaande brief; 
2. De antwoordbrief ter informatie aan Provinciale Staten te 

sturen. 
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in 

samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, 
onder f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit tot het moment 
waarop de geadresseerden zijn geïnformeerd. Het genoemde 
belang bestaat eruit dat de geadresseerden als eersten kennis 
moeten kunnen nemen van informatie. 

 
6. 
Reactie op het ontwerp 
bestemmingsplan 
“Tussenweg 10-16 
Middenmeer” 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Een brief met een reactie op het ontwerp bestemmingsplan 

“Tussenweg 10-16 Middenmeer” te sturen aan de 
gemeenteraad van Hollands Kroon;  

2. Provinciale Staten te informeren met een brief. 
3. De brief aan de gemeente waar het gaat om de ontsluiting aan 

te passen in lijn met de overleggen die Bond en Post hebben 
gevoerd. 

4. Gedeputeerde Post te machtigen de overeenkomst voor 15 
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augustus te tekenen. 
5. Dat gedeputeerde Bond belt met Hollands Kroon om ze in te 

lichten. 
6. Dat de passage over de ontsluiting bij het tot stand komen 

van een overeenkomst uit de brief kan. 
7. Dat Bond mocht het gedurende het zomerreces nodig blijken, 

de voorzitter altijd kan bellen (en er zo nodig een vergadering 
kan worden belegd). 

8. Er gekeken wordt naar een eventuele woordvoeringslijn. 
9. Op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet in 

samenhang met artikel 10, tweede lid sub f. van de Wet 
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen op dit 
besluit en de onderliggende stuken totdat het 
gemeentebestuur de brief heeft ontvangen. 

 
7. 
Aandeelhoudersvergadering 
PolanenPark d.d. 24 
oktober 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met de 

voor de vergadering van aandeelhouders d.d. 24 oktober 2016 
geagendeerde onderwerpen: 

o vaststelling van de geactualiseerde grondexploitatie 
per 1 juli 2016 met een positieve netto contante 
waarde van ca. € 4,2 miljoen; 

o goedkeuring te verlenen aan het besluit van het 
bestuur om een eerste recht van hypotheek te 
verstrekken aan de provincie Noord-Holland tot een 
bedrag van € 20.000.000,- op de gronden die in bezit 
zijn van PolanenPark; 

2. de portefeuillehouder te machtigen de provincie te 
vertegenwoordigen tijdens de aandeelhoudersvergadering; 
op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, 
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op de besluiten onder 1 en op te 
heffen per 25 oktober 2016. De financiële belangen van de 
provincie, alsmede het belang, dat de geadresseerde erbij 
heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie, 
dienen voor deze korte periode te prevaleren boven het 
algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie. 
 

8. 
Fietsbrug A9 Nieuwe 
Strandwal 
 

 
Het college besluit: 
1. De realisatie van de Aansluiting op de A9 (onder voorbehoud 

van besluitvorming van PS over de financiële middelen), te 
benutten voor de aanleg van een fietsbrug over de A9. 

2. Maximaal 50% bij te dragen aan de totale kosten van een 
fietsbrug over de A9 tot een maximum van 1 miljoen euro, 
mits de gemeenten de overige 50% van de kosten bijdragen en 
zorgdragen voor de realisatie van het aansluitende fietspad. 

3. De bijdrage van maximaal € 1,0 miljoen te reserveren ten 
laste van het restant budget Structuurvisie 2015, het budget 
Structuurvisie 2016 en het budget Structuurvisie 2017. 

4. De portefeuillehouder RO te machtigen binnen de 
randvoorwaarden nadere afspraken te maken over de 
verdeling van de kosten met de betrokken gemeenten en deze 
nadere afspraken te verwerken in een overeenkomst. 

5. Tot het moment waarop de colleges van B&W van Castricum 
en Heiloo hebben besloten over een bijdrage aan de 
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realisering van de fietsbrug en de leden van de Stuurgroep 
Programma Nieuwe Strandwal hebben besloten over de 
verdeling van de totale kosten, op grond van artikel 55, lid 1 
van de Provinciewet, in samenhang met het belang, genoemd 
in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g (economische en 
financiële belangen en onevenredige bevoor- of benadeling) 
van de Wet openbaarheid bestuur geheimhouding op te 
leggen op dit besluit. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   4                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   2, 5                              
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   1, 3, 6                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   8                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   7                                        
 
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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