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Directie/Sector/onderwerp 
 

Besluit 

1. 
Vervolgstap behoefteraming 
bedrijventerreinen 
Noord-Holland Noord 
 

 
Het college besluit: 
1. als vervolgstap op de behoefteraming Noord-Holland Noord te kiezen 

voor Variant 2: het maken van afspraken over planning, 
programmering en herstructurering van bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties en daarvoor convenanten aan te gaan met de drie 
regio’s in Noord-Holland Noord; 

2. het convenant ‘Regionaal convenant werklocaties Kop van Noord- 
Holland’ aan te gaan met de regiogemeenten Kop van Noord-Holland, 
als eerste van de drie regio’s; 

3. het convenant ‘Regionaal convenant werklocaties Kop van Noord-
Holland’ aan te merken als planningsopgave voor deze regio, zoals 
vermeld in artikel 11 en 12 van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening; 

4. portefeuillehouder Economie te machtigen het convenant ‘Regionaal 
convenant werklocaties Kop van Noord-Holland’ te tekenen; 

5. de gemeenten in Noord-Holland Noord door middel van brief te 
informeren; 

6. PS door middel van brief te informeren. 
  
2.  
Intrekken van de subsidie 
verleend aan Biodiesel 
Amsterdam Real Estate II B.V. 
 

Het college besluit: 
1. de, op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie water als 

economische drager watergebonden bedrijvigheid Noord-Holland 
2013, aan Biodiesel Amsterdam Real Estate II B.V verleende subsidie 
voor het project “Nieuwe kade Hornhaven bedrijventerrein Biodiesel”, 
tot een maximum van € 135.697,-, in te trekken;  

2. betrokkenen hierover te informeren d.m.v. een brief. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.76 van dhr. M.S. Ludriks 
en dhr. D.J. van der Sluijs 
(PVV) over Stop 
subsidietsunami richting 
windmolens! 

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.  
Intentieverklaring bouwsteen 
H ‘Innovatie Programma 
Veen’ uit het 
Waterprogramma van het 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de intentieverklaring voor bouwsteen H “Innovatie 

Programma Veen”, met het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, Landschap Noord-Holland en Water, Land & Dijken 
onder voorwaarde dat in de intentieverklaring wordt opgenomen dat 
de provinciale bijdrage wordt gemaximeerd op € 1,1 miljoen en de 
andere partijen evenredig bijdragen; 

2. de portefeuillehouder Water te machtigen om in te stemmen met 
eventuele redactionele wijzigingen van de intentieverklaring en deze 
namens GS te ondertekenen; 

3. PS te informeren via brief. 
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5. 
Visie en 
uitvoeringsprogramma 
waterrecreatie Noord-Holland 

Het college besluit: 
1. de Visie op waterrecreatie in Noord-Holland 2030 in concept vast te 

stellen; 
2. het Uitvoeringsprogramma waterrecreatie Provincie Noord-Holland 

2016-2019 in concept vast te stellen; 
3. de visie en het uitvoeringsprogramma 2016-2019 met de voordracht 

ter vaststelling aan PS aan te bieden door middel van brief. 
  
6. 
Regeling werktijden en 
rechtspositie chauffeurs 
Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 
1. de regeling werktijden en rechtspositie chauffeurs Noord-Holland te 

wijzigen conform concept; 
2. deze aangepaste Regeling tegelijkertijd ter instemming voor te leggen 

aan de ondernemingsraad en voor overeenstemming aan het 
Georganiseerd Overleg. 

  
7.  
Weigeren revisievergunning 
en intrekken van vigerende 
vergunning(en) – 
ontwerpbeschikking 
 

Het college besluit: 
1. de door Simadan Holding B.V. op 24 maart 2014 aangevraagde 

omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 eerste lid onder a en 
e, juncto artikel 2.6 van de Wabo, met dossiernummer 1155083, met 
inachtneming van artikel 2.20 eerste lid van de Wabo, te weigeren; 

2. de vigerende omgevingsvergunning voor de inrichting van van 
Simadan Holding B.V., met beschikkingsnummer B01/7738DMB2006 
afgegeven op 25 juli 2007 onder de Wet milieubeheer, met 
inachtneming van artikel 5.19, vierde lid onder b. van de Wabo, in zijn 
geheel in te trekken inclusief alle daarop gebaseerde vergunnings-
besluiten die na de oprichtingsvergunning voor deze inrichting zijn 
afgegeven; 

3. Simadan Holding B.V. schriftelijk te informeren over de besluiten 
onder de punten 1 en 2 en het ontwerpbesluit tot weigeren en 
intrekken van de omgevingsvergunning te publiceren en ter inzage te 
leggen ter voldoening aan de eisen van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 uit de Algemene wet 
bestuursrecht. 

  
8. 
Rapport analyse mogelijke 
locaties standplaats 
traumahelikopter 
 

 
Het college besluit: 
1. het rapport ‘Analyse mogelijke locaties standplaats traumahelikopter 

Amsterdam’ voor kennisgeving aan te nemen; 
2. in overleg te treden met VU medisch centrum om nadere uitwerking 

te geven aan de uitkomsten van het onderzoek, en de resultaten 
hiervan in januari 2017 in bestuurlijke afspraken vast te leggen; 

3. Provinciale Staten via brief te informeren over de inhoud van het 
rapport; 

4. het rapport via brieven aan te bieden aan het ministerie van I en M en 
het ministerie van VWS. 
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9. 
Ontwerpwijziging provinciale 
milieuverordening tranche 
10 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Milieuverordening 

Noord-Holland (tranche 10) vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit conform artikel 1.4 Wet milieubeheer ter 

bespreking voor te leggen aan de Statencommissie Natuur, Landbouw 
en Milieu; 

3. de gedeputeerde Milieu te machtigen tekstuele wijzigingen aan te 
brengen in het ontwerpbesluit naar aanleiding van de bespreking in 
ons college en PS-commissie;  

4. het ontwerpbesluit, na de PS-commissie, gedurende een termijn van 
zes weken ter inzage te leggen; 

5. conform artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht kennis te geven van 
de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. 

  
10.  
Beantwoording Motie 
27/2015 groene 
geluidschermen 
 

Het college besluit: 
1. PS door middel van brief te informeren over de wijze waarop wij 

uitvoering hebben gegeven aan Motie 27/2015 (d.d. 29 juni 2015); 
2. PS voor te stellen de motie als afgedaan te beschouwen. 

  
11. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.73 van mw. A. van 
Langen-Visbeek en mw. 
E.A.S. Rommel (VVD) inzake 
kappen 85 ha bos in het 
Goois Natuurreservaat (GNR) 

 
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. 

  
12.  
Voortgangsrapportage 
Agenda Groen 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage van de Agenda Groen vast te stellen; 
2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 

voortgang van de Agenda Groen. 
  
13.  
Financiering natuur- en 
landschapsbeheer Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. PS in kennis te stellen van de onderzoeken van specifieke 

omstandigheden voor hogere kosten voor natuurbeheer en de wijze 
waarop de doelen, de tarieven en de opbouw van de 
standaardkostprijzen worden geëvalueerd, waar per motie M54/2014 
om is verzocht; 

2. PS voor te stellen om motie M54/2014 hiermee als afgedaan te 
beschouwen; 

3. het beschikbaar gestelde budget voor ‘Beheervergoeding SNL: 
Bijzondere versnipperde gebieden en vaartoeslag voor landbouwers’ 
van € 760.000,- 
a. te besteden aan een vaartoeslag voor het uitrijden van ruige mest 

op vaarland door agrarische natuurbeheerders en daartoe € 
51.639,- in 2016 en jaarlijks € 47.959,- in de periode 2017-2019 
op de Lijst Subsidies buiten uitvoeringsregeling te plaatsen voor 
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dit doel, voor de betreffende leden van het agrarisch collectief 
Water, Land en Dijken; 

b. voor het restant budget van € 564.484,- te besteden aan 
projecturen en bijkomende kosten van natuur beherende 
organisaties, door middel van een op te stellen subsidieregeling. 

  
14. 
Concept actie- en 
uitvoeringsprogramma 
Zaancorridor 

 
Het college besluit: 
• in te stemmen met het aangepaste concept actie- en 

uitvoeringsprogramma Zaancorridor en bijbehorende oplegnotitie 
  
15. 
Programma kleine 
infrastructuur Noord-Holland 
2016 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de te subsidiëren projecten, die zijn 

geprioriteerd op grond van de uitvoeringsregeling subsidie kleine 
infrastructuur Noord-Holland 2016; 

2. het subsidieplafond van de tender 2016 van de uitvoeringsregeling 
subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2016, zoals vastgesteld 
bij GS-besluit 760477/760482, voor de volgende regio’s te wijzigen: 

o Gooi en Vechtstreek: het subsidieplafond met € 172.237,- te 
verlagen van € 2.987.998,- naar € 2.815.761,-; 

o Haarlem-IJmond: het subsidieplafond met € 745.419,- te 
verlagen van € 4.714.451,- naar € 3.969.032,-. 

o West-Friesland: het subsidieplafond met € 917.656,- te 
verhogen van € 1.636.308,- naar € 2.553.964,-. 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren; 
4. het onder 2. genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
16. 
Extra Investerings Impuls 
Noord-Holland: 
busvoorzieningen A1: 
bijdrage aan Rijk 
 

 
Het college besluit: 
1. de Staat (Rijkswaterstaat) een subsidie te geven van maximaal 

€ 1,5 miljoen ten behoeve van busvoorzieningen langs de A1 onder 
voorbehoud van besluitvorming door PS en 
Provinciale Staten voor te stellen voor de bijdrage genoemd onder 
besluit 1 een bedrag van maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar te 
stellen ten laste van de bestemmingsreserve EXIN-H, budget 
Openbaar Vervoer door middel van herallocatie van vrij besteedbare 
middelen van het EXIN-H OV-project Vrije busbaan Diemerpolderweg; 

2. de voorliggende voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten met 
brief. 

  
17.  
Verbinding A8-A9: aanvulling 
op de werkwijze om 
te komen tot een voorlopig 
voorkeursalternatef 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het advies van de commissie voor de 

milieueffectrapportage over het milieueffectrapport Verbinding A8-
A9; 

2. het advies van de commissie MER, om in de vervolgaanpak van de 
planstudie Verbinding A8-A9 het Golfbaanalternatief als derde 
alternatief uit te werken, over te nemen; 

3. de uitwerking van het Golfbaanalternatief te beschouwen als 
aanvulling op de op 5 april, kenmerk 778612/778617, vastgestelde 
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werkwijze om te komen tot een voorlopig voorkeursalternatief; 
4. PS te informeren met brief. 

  
18.  
Onteigening Reconstructie 
N417 in de gemeente 
Hilversum 
 

Het college besluit: 
1. de Minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken om de 

administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de 
reconstructie van de N417 in de gemeente Hilversum ter verkrijging 
van een Koninklijk Besluit; 

2. een behandelend medewerker van de sector Grond te machtigen het 
standpunt van GS te verwoorden tijdens de hoorzitting in de 
procedure, tijdens de zitting van de opneming van de te onteigenen 
percelen en tijdens het pleidooi op de zitting; 

3. tot het zo nodig voeren van een rechtsgeding waarbij onteigening 
wordt gevorderd van (gedeelten van) percelen met de 
grondplannummers 09 en 13 genoemd in dit verzoek aan de Kroon; 

4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   8, 9, 10, 11, 12, 13 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                               4, 5, 6                  
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                               7  
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               3 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   14 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   15, 16, 17, 18 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   1, 2 
 
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. 
 


