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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Appendix dienstverlenings-
overeenkomst 2016 en 
archiefbeheerovereenkomst 
met de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 
 

Het college besluit: 
1. de “Appendix Dienstverleningsovereenkomst 2016” met de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Milieu te machtigen de onder besluitpunt 1 

genoemde Appendix te ondertekenen; 
3. de overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over het beheer van 
archiefbescheiden aan te gaan. 

  
2.  
Vaststelling 
uitvoeringsbesluiten 
voorschriften regionale 
waterkeringen 
 

Het college besluit: 
1. Vast te stellen: 

- het Uitvoeringsbesluit voorschriften toetsen op veiligheid en 
leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen 
hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht 2015; 

- het Uitvoeringsbesluit voorschriften toetsen op veiligheid en 
leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2015; 

- het Uitvoeringsbesluit voorschriften toetsen op veiligheid en 
leidraden ontwerpen en verbeteren regionale waterkeringen 
hoogheemraadschap van Rijnland 2015; 

2. Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, mede namens de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland, te informeren over de vaststelling 
van het betreffende uitvoeringsbesluit door middel van brief; 

3. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier door middel van 
brief te informeren over de vaststelling van het betreffende 
uitvoeringsbesluit; 

4. De onder 1 genoemde uitvoeringsbesluiten bekend te maken in het 
Provinciaal Blad. 

5. PS te informeren over het besluit met brief. 
  
3.  
Dienstverleningsovereen-
komst 2016 Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. Onder intrekking van het Afsprakenkader 2013 de 

Dienstverleningsovereenkomst 2016 met de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aan te gaan; 

2. De portefeuillehouder Milieu te machtigen de 
dienstverleningsovereenkomst 2016 te ondertekenen. 

  
4.  
Zienswijze op de 
begrotingswijzigingen 2016 
van de omgevingsdienst 
OFGV 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de begrotingswijzigingen 2016 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2. PS met de Statenvoordracht te adviseren om de zienswijze op de 

begrotingswijzigingen 2016 van de OFGV vast te stellen, en aan het 
Dagelijks Bestuur van de OFGV toe te sturen. 
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5.  
Uitvoeringsregeling 
Duurzame zeehavens 
 

Het college besluit: 
1. De uitvoeringsregeling duurzame zeehavens vast te stellen 
2. De uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad 
3. Provinciale Staten via brief over dit besluit te informeren. 

  
6.  
Beslissing op bezwaar 
planschadetoekenning aan 
de heer Sijs 
 

Het college besluit: 
1. De heer Sijs in zijn bezwaar te ontvangen tegen het besluit, nr. 

468407/641060, waarbij wij een planschadevergoeding hebben 
toegekend in het kader van het inpassingsplan Westfrisiaweg; 

2. het onder 1 genoemd bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. de bestreden beslissing van 2 juli 2015, nr. 468407/641060 niet te 

herroepen en het bestreden besluit aan te vullen met de nadere 
motivering van mr. S. Berns, schade-expert, zoals deze tijdens de 
hoorzitting is gegeven en nadien is vervat in de Notitie “Aanvulling 
advies” van Gloudemans, kenmerk 1101.26-N2/sbs/s van 30 
november 2015. 

  
7.  
Beantwoording statenvragen 
2015-117 van de heren 
M.R.F. Wiesehahn (VVD) en 
F.K. de Groot (D66) over de 
consequenties van de 
schorsing vestigings-
beperkingen detailhandel 
Zuid-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. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema     tel. (023) 514 46 39 2 
M. Hartog               tel. (023) 514 34 25 1, 3, 4, 5                                                               
F. Paardekooper  tel. (023) 514 45 72 6 
H. Wijker                    tel. (023) 514 44 21 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. 
 
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. 


