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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Samenwerkingsovereen-
komst Waalenburg 
 

Het college besluit: 
1. a. een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Vereniging 
Natuurmonumenten; 
b. garant te staan, zoals in de samenwerkingsovereenkomst is 
vastgelegd, voor uitbetaling van schade die direct voortvloeit uit 
direct aan het project Waalenburg toerekenbare gevolgen; 

2. de portefeuillehouder te machtigen tot ondertekening van de 
overeenkomst; 

3. de Vereniging Natuurmonumenten, onder voorwaarden, te vrijwaren 
van niet verhaalbare schade van derden en de vereniging hierover 
door middel van brief te informeren; 

4. PS te informeren door middel van brief en de gedeputeerde te 
machtigen. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 127 van mw. R. Alberts- 
Oosterbaan en mevrouw drs. 
C. Boelhouwer (SP) over 
vervuilde grond 

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. 

  
3.  
Vergadering Dagelijks 
Bestuur Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord d.d. 10 
februari 2016 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 
10 februari 2016. 

  
4.  
Annotatie algemeen bestuur 
OFGV 10 februari 2016 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek 
d.d.10 februari 2016. 

  
5.  
Aanpak Groen Kapitaal 
 

Het college besluit: 
1. de gekozen aanpak voor meer Groen Kapitaal in Noord-Holland vast 

te stellen; 
2. bij de Zomernota 2016 aan PS voor te stellen de middelen voor het 

programma Duurzaam Door beschikbaar te stellen voor de 
doelstellingen van Groen Kapitaal; 

3. PS door middel van brief te informeren en hen te verzoeken de 
aanpak Groen Kapitaal ter bespreking op de B Agenda van de 
commissie NLM te plaatsen. 
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6.  
(Agrarisch) natuurbeheer, 
technische aanpassingen SNL 
en SVNL 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling Subsidie Natuur en Landschapsbeheer Noord- 

Holland met terugwerkende kracht te wijzigen met een aantal 
technische aanpassingen en door een artikel toe te voegen waarmee 
de drempel van € 5.000,- per beschikking (over 6 jaar) niet van 
toepassing is voor: 
a. agrariërs binnen de kerngebieden die hun individuele beschikking 

hebben opgezegd om in 2016 over te stappen naar beheer via het 
agrarisch collectief (de overstappers); 

b. agrariërs die in 2016 niet kunnen overstappen naar beheer via het 
agrarisch collectief en hun (min/max) beschikking moeten 
uitdienen met een minimale verplichting (de doorlopers); 

2. het openstellingsbesluit SNL 2016 (nr. 673523/673540) van 13 
oktober 2015) te verruimen zodat ook niet-gecertificeerde 
natuurbeheerders met beheer op minder dan 75 hectare subsidie 
kunnen aanvragen voor natuurbeheer vanaf 1 januari 2016; 

3. de openstellingsbesluiten SNL 2014, 2015 en 2016 te wijzigen, en 
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 voor natuurbeheer een 
opslag indexering toe te kennen voor ná 1 januari 2014 afgegeven 
beschikkingen en daarvoor de tarieven per beheertype conform de 
landelijke tabel aan te passen: 
a. voor 2014 een opslag van 4,86% op de tarieven genoemd bij het 

besluit kenmerk 96316/241590 van 15 oktober 2013; 
b. voor 2015 een opslag van 5,27% op de tarieven genoemd bij het 

besluit kenmerk 465333/465343 van 7 oktober 2014; 
c. voor 2016 een opslag van 4,61% op de tarieven genoemd bij het 

besluit kenmerk 673523/673540 van 13 oktober 2015; 
4. bovengenoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
7.  
Landschap Noord-Holland: 
wijziging 
subsidiebeschikking 
 

Het college besluit: 
1. naar aanleiding van het verzoek van de Stichting Landschap Noord-

Holland (hierna: LNH) om de aan LNH verstrekte boekjaarsubsidie 
2015 deels aan te wenden voor reorganisatiekosten, de 
subsidiebeschikking 2015 te wijzigen zodat een bedrag van maximaal 
€ 50.000,- ten laste van het project “nieuwe financierings- en 
samenwerkingsvormen” en € 4.481,16 ten laste van het project 
“stimuleringsregeling landschapselementen” mag worden aangewend 
voor reorganisatiekosten; 

2. LNH door middel van brief te informeren; 
3. een afschrift van de brief aan LNH te zenden aan Provinciale Staten. 

  
8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 4 van mw. A.J.C.E. Strens 
en mw. C. Weemhoff (D66) 
over decentralisatie van 
bescherming kust naar 
provincie en gemeente 

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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9.  
Aanbieden rapport 
Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyse 
Seniorenhuisvesting De 
Reiger 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport Maatschappelijke Kosten Baten 

Analyse Seniorenhuisvesting De Reiger en dit aan Minister Blok aan te 
bieden tijdens het Noordvleugel overleg op 10 februari 2016; 

2. het rapport aan PS aan te bieden door middel van brief; 
3. het rapport onder de aandacht van alle Noord-Hollandse gemeenten 

te brengen door middel van brief; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
10.  
Verkoop Groetweg 11 te 
Middenmeer 
 

Het college besluit: 
1. Tot verkoop van de akkerbouwlocatie aan de Groetweg 11 te 

Middenmeer, kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie C, 
nummers 452, 516, 535 en 536, met een oppervlakte van 70.54.90 
ha, aan Gebroeders Hiemstra Beheer BV voor een koopsom van          
€ 5.850.000,- k.k.; 

2. een recht van opstal te vestigen ten behoeve van Liander Infra West 
N.V. voor het hebben, houden en onderhouden van een 
transformatorstation op een gedeelte van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Wieringermeer, sectie C, nummer 353, tegen een 
vergoeding van € 3.450,- k.k. 

  
11.  
Managementletter 2015 
 

Het college besluit: 
1. de reactie van GS op de managementletter vast te stellen; 
2. de managementletter en reactie van GS met brief ter kennisname aan 

PS te zenden. 
  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 118 van dhr. A. Hietbrink 
(GroenLinks) over bomenkap 
langs provinciale wegen 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 2 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over 
verkeersoverlast en 
verkeersveiligheid 
N23 Westfrisiaweg 

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. 

  
14.  
WOB-verzoek Platform NOG 
Berekeningen Stikstof 
Duinpolderweg 
 

Het college besluit: 
1. te beslissen op het verzoek om informatie van het Platform NOG van 

15 december 2015 met betrekking tot de Duinpolderweg conform 
brief; 

2. Provinciale Staten te informeren conform brief;  
3. de openbaar gemaakte documenten te publiceren op 

http://www.noord-holland.nl/wob; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

http://www.noord-holland.nl/wob
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15.  
Portefeuilleverdeling en 
vervangingsregeling college 
van GS van Noord-Holland 
2015-2019 en volgorde loco-
Cdk 
 

Het college besluit: 
1. de portefeuilleverdeling van het college van GS van Noord-Holland 

2015- 2019 vast te stellen conform inliggend voorstel; 
2. de vervangingsregeling van het college van GS van Noord-Holland 

2015-2019 vast te stellen conform inliggend voorstel; 
3. de volgorde van loco-commissaris van de Koning vast te stellen 

conform inliggend voorstel; 
4. PS te informeren over besluit 1 door middel van brief. 

  
16.  
Bouwstenen voor duurzame 
landbouw als onderdeel van 
nieuw economisch beleid 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport ‘Bouwstenen voor beleid duurzame 

landbouw. De rol, het instrumentarium en de monitoringstools van de 
provincie Noord-Holland’; 

2. de in het LEI rapport voorgestelde aanbevelingen over de provinciale 
inzet op het gebied van duurzame landbouw als bouwsteen te 
benutten voor het nieuwe economisch beleid: 
a. de thema’s in People, Planet, Profit als richtinggevende 

uitgangspunten te hanteren voor duurzame landbouw; 
b. de voorgestelde juridische, ruimtelijke, financiële, 

communicatieve en participatie instrumenten en wijze van 
monitoring uit te werken in de Uitvoeringsagenda van het nieuwe 
economisch beleid; 

3. dit rapport met brief ter bespreking voor te leggen aan Provinciale 
Staten; 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
17.  
Goedkeuring beschikking 
Flora- en faunawet 
damherten binnen leefgebied 
en beschikking 
Natuurbeschermingswet 
1998 N2000-gebied 
Kennemerland-Zuid 
 

Het college besluit: 
1. de Nota van Beantwoording Zienswijzen vast te stellen; 
2. aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem, op 

haar aanvraag, op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet, een 
ontheffing te verlenen ten behoeve van het beheer van damherten in 
het Noord-Hollandse deel van het leefgebied; 

3. aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem, op 
haar aanvraag, op grond van artikel 19d van de 
Natuurbeschermingswet 1998, een vergunning te verlenen ten 
behoeve van de uitvoering van de onder 2 genoemde ontheffing; 

4. de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland te Haarlem en de 
indieners van een zienswijze van dit besluit op de hoogte te stellen 
door middel van toezending van de ontheffing, de vergunning en de 
Nota van Beantwoording Zienswijzen; 

5. de sectormanager Tijdelijk Cluster Groen (TCG/VG) te machtigen de 
indieners van een zienswijze op de hoogte te stellen van voorgaande 
besluiten; 

6. PS via brief te informeren; 
7. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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18.  
Rijksbesluit opstelterrein 
sprintertreinen nabij Uitgeest 

Het college besluit: 
• de brief inclusief bijlagen ter informatie te sturen aan Provinciale 

Staten. 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
R. Fillet                           tel. (023) 514 44 09  15                                                             
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89  8, 9, 18 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72  10, 11, 12, 13, 14 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21  16, 17 
 
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. 


