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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Kavelruil Erfgoed Mostert 
 

Het college besluit: 
1. tot deelname aan de kavelruil Erfgoed Mostert in de Polder Waard- 

Nieuwland met partijen Stichting Erfgoed Mostert, Kaashoek 
Bloembollen en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, ten 
behoeve van agrarische structuurverbetering, verbetering 
watersysteem en de realisatie van de nieuwe natuurstrook waarbij: 
a. worden verkocht gedeelten van de percelen kadastraal bekend 

gemeente Wieringen, sectie H, nummers 115, 314, 353 en 371 en 
het gehele perceel kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie 
I, nummer 995 met een totale oppervlakte van circa 7.97.35 ha 
voor een koopsom van in totaal € 371.051,-; 

b. worden aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente 
Wieringen, sectie H, nummers 35, 157 en 319 en een gedeelte 
van nummer 76, met een totale oppervlakte van circa 11.34.67 ha 
voor een koopsom van in totaal € 533.622,-; 

2. een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan te gaan met Kaashoek 
Bloembollen voor de percelen kadastraal bekend gemeente 
Wieringermeer, sectie E, nummers 393 en 394 voor een pachtsom van 
€ 10.524,80 per jaar met een looptijd van 1 november 2016 tot en 
met 31 oktober 2017 met een eventuele verlenging van 1 jaar; 

3. Gedeputeerde de heer J.H.M. Bond volmacht te verlenen voor het 
ondertekenen van de kavelruilovereenkomst; 

4. om PS te informeren over bovenstaand besluit door middel van brief. 
  
2.  
Vervolg op pilot digitaal 
aanvragen subsidies 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de pilot Digitaal Aanvragen 

Subsidies; 
2. in vervolg op de pilot de digitale indieningsmogelijkheden bij de 

provincie stapsgewijs open te stellen; 
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
3.  
Reisvoornemen 
gedeputeerden Geldhof en 
Bond naar Ierland in het 
kader van factfinding rond 
datacenter ontwikkelingen 
(12-14 oktober 2016) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerden Geldhof en 

Bond tot het afleggen van een buitenlands bezoek aan Ierland; 
2. in te stemmen met dit bezoek;  
3. PS hiervan met brief op de hoogte te stellen; 
4. na afloop een verslag van het bezoek ter informatie aan PS te zenden; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.102 van mw. C. 
Boelhouwer en dhr. R. 
Sint (SP) over vervoer afval 
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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5.  
Provinciaal 
Meerjarenprogramma Groen 
2017-2021 
 

Het college besluit: 
1. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en het 

Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 en 
Statenvoordracht met aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter 
besluitvorming toe te zenden; 

2. de nota van beantwoording vast te stellen en door middel van brief te 
zenden aan de gebiedscommissie Laag Holland, Stuurgroep Gooi en 
Vechtstreek, Noord-Hollandse gemeenten, terrein beherende 
organisaties, waterbeheerders en andere betrokken partners, in 
reactie op hun ingediende adviezen. 

  
6.  
Overeenkomst tussen 
provincie en NV PWN 
1990/1997 betreffende 
beheer Noordhollands 
Duinreservaat, 
Kennemerduinen en andere 
natuurgebieden in Noord-
Holland 
 

Het college besluit:  
1. vast te stellen dat de afspraken in de beheerovereenkomst met NV 

PWN uit 1990 (gewijzigd in 1997) nog voldoen, omdat de kans dat de 
overeenkomst juridisch kwetsbaar zou zijn zeer gering is en de 
doorberekening van een deel van de kosten van natuur- en 
recreatiebeheer in de drinkwaterprijs  redelijk wordt geacht; 

2. de directie van NV PWN met brief over dit besluit te informeren; 
3. PS met brief over dit besluit informeren. 

  
7.  
Voortgangsrapportage 
regionale keringen 2015 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportages regionale keringen 

van de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier, Rijnland 
en Amstel, Gooi en Vecht; 

2. via brief de provincie Zuid-Holland te machtigen om mede namens de 
provincie Noord-Holland een schriftelijke reactie op de 
voortgangsrapportage regionale keringen 2015 te sturen aan het 
hoogheemraadschap Rijnland; 

3. via brief aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een 
reactie te geven op hun voortgangsrapportage regionale keringen 
2015; 

4. mede namens de provincie Utrecht via brief aan het  
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een reactie te geven op 
de voortgangsrapportage 2015; 

5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
8.  
Goedkeuring projectplan 
versterking Havendijk Den 
Oever 
 

Het college besluit: 
1. het door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier op 21 september 2016 vastgestelde projectplan 
versterking Havendijk Den Oever conform artikel 5.7, lid 1, van de 
Waterwet goed te keuren; 

2. mede op basis van het toetsingsadvies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) te concluderen dat de 
milieueffectrapportage (MER) de essentiële informatie bevat om het 
milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de goedkeuring van 
het projectplan; 

3. het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
samen met het projectplan versterking Havendijk Den Oever, inclusief 
de onderliggende rapporten waaronder het MER, het Toetsingsadvies 
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van de commissie voor de m.e.r., de Nota Beantwoording Zienswijzen 
en alle uitvoeringsbesluiten overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 5.12 en 5.13 van de Waterwet te publiceren en gedurende 
zes weken ter inzage te leggen; 

4. het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, de Minister van Infrastructuur en Milieu en 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon van 
bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te stellen met brieven; 

5. PS te informeren over het besluit met brief; 
6. de portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele 

wijzigingen in de publicatietekst en in de brieven genoemd onder 
punt 4. 

  
9.  
Convenant Programma naar 
een Rijke Waddenzee 
2015-2018 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het aangaan van het convenant voor het 

Programma naar een Rijke Waddenzee 2015-2018 tezamen met de 
provincies Fryslân en Groningen, de ministeries van Economische 
Zaken en van Infrastructuur en Milieu en de Coalitie Wadden 
Natuurlijk; 

2. de gedeputeerde met de portefeuille Wadden in de provincie 
Groningen en lid van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee, 
te machtigen dit convenant te ondertekenen namens de provincie 
Noord-Holland; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
  
10.  
Uitstel afronding projecten 
uitvoeringsregeling subsidie 
Stads- en dorpsontwikkeling 
 

Het college besluit: 
1. de uitvoeringsregeling subsidie Stads- en dorpsontwikkeling Noord- 

Holland 2015 te wijzigen; 
2. het wijzigingsbesluit te publiceren in het provinciaal blad; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
11.  
Concept Nota van 
Beantwoording 
ontwerpwijziging Provinciale 
Ruimtelijke Verordening 
 

Het college besluit: 
1. de concept Nota van Beantwoording van de ontwerpwijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening vast te stellen; 
2. deze met bijgaande brief naar Provinciale Staten te sturen voor 

bespreking in de commissie RWW van 27 oktober. 
  
12.  
Brochure Provinciaal 
Adviseur Ruimtelijke 
Kwaliteit 'Handreiking 
ruimtelijke inpassing 
bollenbroeierijen Polder 
Grootslag' 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brochure ´Handreiking ruimtelijke inpassing 

bollenbroeierijen Polder Grootslag' die door de Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit is ontwikkeld naar aanleiding van de 
uitbreidingsbehoefte van de bollenbroeiers in West-Friesland; 

2. PS hierover te informeren door middel van brief. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   1, 5, 6         
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   7, 8, 9         
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189                              10, 11, 12 
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   2, 3, 4       
 
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. 
 
 


