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1.  

Vaststelling subsidie Velsen 

Noord fase 1 

 

 

Het college besluit: 

 de bij beschikking van 13 augustus 2008 met kenmerk 2008/46411 

aan de gemeente Velsen verleende subsidie voor het project 'Velsen 

Noord fase 1' vast te stellen conform verlening op € 1.180.000,-. 

  

2.  

Herziening 

landbouwartikelen in de 

Provinciale Ruimtelijke 

Verordening 

 

Het college besluit: 

1. aan PS bij de volgende herziening van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening voor te stellen om: 

a. de tekst van artikel 26a intensieve veehouderij te beperken tot de 

provinciale bevoegdheden; 

b. het belang van het behoud van agrarisch areaal beter te borgen 

door artikel 27 Landbouw Effect Rapportage aan te passen; 

c. in het artikel 26b bollenconcentratiegebied enkel regels te stellen 

over grondbewerking; 

d. artikel 26c glastuinbouwconcentratiegebied op enkele punten te 

verduidelijken; 

e. definities voor paardenhouderij, zaadveredeling, 

plantenveredeling en kassen toe te voegen; 

f. de specifieke agrarische aanduiding bollenconcentratiegebied 

voor de locatie ’t Zand Noord (Schagen) te schrappen; 

g. Gedeputeerde Staten de bevoegdheid te geven om de begrenzing 

van de bollen- en zaadveredelingsconcentratiegebieden te 

wijzigen; 

2. PS hierover per brief te informeren. 

  

3.  

Auditopvolging per 1 

september 2017 

 

Het college besluit: 

1. de notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 september 

2017 vast te stellen; 

2. deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. brief ter kennisname 

door te sturen naar Provinciale Staten. 

  

4.  

Midterm review van het 

Uitvoeringsprogramma bij 

het coalitieakkoord Ruimte 

voor Groei en second 

opinion op de midterm 

review 

 

Het college besluit: 

1. de midterm review van het Uitvoeringsprogramma bij het 

coalitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ vast te stellen; 

2. kennis te nemen van het onderzoeksrapport second opinion midterm 

review van het Uitvoeringsprogramma bij het coalitieakkoord; 

3. de in hoofdstuk 2 van het onderzoeksrapport opgenomen 

conceptreactie vast te stellen; 

4. de midterm review alsmede het definitieve onderzoeksrapport ter 

kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van 

brief. 

  

5.  

Voortgangsrapportage 

Uitvoeringsagenda Economie 

 

Het college besluit: 

1. de Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 

vast te stellen; 

2. Provinciale Staten door het versturen van de brief te verzoeken om de 

Voortgangsrapportage voor behandeling op de B-agenda van de 
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commissie EEB van 16 oktober aanstaande te plaatsen; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

6.  

Voorstel uitbreiding inzet 

herstructurering 

winkelgebieden 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het voorstel uitbreiding inzet rol 

herstructurering winkelgebieden; 

2. het voornemen te hebben aan de bestaande instrumenten in het 

provinciale detailhandelsbeleid 2015-2020 de volgende instrumenten 

toe te voegen: 

- het bieden van kennis en informatie; 

- een subsidieregeling toekomstbestendige winkelgebieden ; 

3. PS te consulteren met brief; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

7.  

Stand van zaken CO2 

infrastructuur voor de 

glastuinbouw in de 

Greenports 

 

Het college besluit: 

 met brief Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken 

van de CO2 infrastructuur voor de glastuinbouw in de Greenports. 

  

8.  

Notitie duurzame 

eiwitproductie en  

–consumptie 

Het college besluit: 

1. de notitie ‘Duurzame eiwitproductie en –consumptie’ vast te stellen, 

in navolging van de toezegging in de PS vergadering van 14 

november 2016; 

2. Provinciale Staten door het versturen van de brief te verzoeken om de 

notitie voor behandeling op de B-agenda van de commissie NLM van 

19 oktober aanstaande te plaatsen; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

9.  

Uitwerking toezeggingen 

over het instrument 

garantstellingen en 

afdoen Motie M10/230516 

 

Het college besluit: 

1. PS met brief te informeren over de aanpassingen aan het 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV (PDENH) en 

over de opvolging van de toezeggingen van de gedeputeerde 

Economie; 

2. PS met brief te verzoeken motie M10/230516 als afgedaan te 

beschouwen. 

  

10.  

Brief Greenpeace over 

Hemwegcentrale 

 

Het college besluit: 

1. de brief aan Greenpeace Nederland te sturen; 

2. een afschrift van de brief te sturen aan PS en de gemeente 

Amsterdam; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

11.  

Vergadering Dagelijks 

Bestuur Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied d.d. 

Het college besluit: 

 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 29  
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29 september 2017 

 

september 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals  

verwoord in de annotatie. 

  

12.  

Building with Nature Den 

Helder 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het laten uitvoeren van een onderzoek naar de 

aanpassing van de havenmonding Den Helder in combinatie met 

natuurontwikkeling in de Waddenzee (Building with Nature); 

2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

13.  

Provinciaal  

Meerjarenprogramma Groen 

2018-2022 

 

Het college besluit: 

1. het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 in concept 

vast te stellen; 

2. de Statenvoordracht vast te stellen en het concept Provinciaal 

Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 en Statenvoordracht met 

aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te 

zenden. 

3. de nota van beantwoording vast te stellen en door middel van 

bijgaande 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. 

  

14.  

Agenda AB Plassenschap 

Loosdrecht 

 

Het college besluit: 

 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van Plassenschap Loosdrecht d.d. 26 september 2017 en in 

te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 

annotatie.  

  

15.  

Parafenbesluit Dagelijks 

Bestuur Waddenfonds d.d. 

29 september 2017 

 

Het college besluit: 

 Kennis te nemen van de voorgestelde parafenbesluiten van het 

Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds d.d. 29 september 2017 en in 

te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 

  

16.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 76 van mw. A. van 

Langen-Visbeek en dhr. P.P.J. 

Slettenhaar (VVD) over  

proces Omgevingsvisie 

Noord-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. 

  

17.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 75 van mw. J.M.E. de 

Groot (SP) over de vestiging 

van een kwekerij in de 

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 



 
 

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 SEPTEMBER 2017 

 

 

 4 

Onderwerp 
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gemeente Heemskerk 

 

beschikbaar. 

  

18.  

Jaarverslag 2016 concessies 

Openbaar Vervoer Noord-

Holland 

 

Het college besluit: 

1. het jaarverslag 2016 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland 

vast te stellen; 

2. het jaarverslag 2016 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland ter 

kennisneming voor te leggen aan PS door middel van brief. 

  

19.  

HOV in 't Gooi - 

Scopewijziging Huizen-

Blaricum 

 

Het college besluit: 

1. de voordracht 'Aanpassing scope HOV in 't Gooi, deelproject Huizen-

Blaricum' vast te stellen; 

2. Provinciale Staten voor te stellen: 

a. in te stemmen met de voordracht ‘Scopeaanpassing HOV in 't Gooi 

- deelproject Huizen-Blaricum’; 

b. de vrije busbaan in Huizen en Blaricum uit de scope van het 

project HOV in ’t Gooi te halen en te vervangen door de 

geoptimaliseerde variant van Meerijden via de Meent onder de 

voorwaarden zoals opgenomen in de voordracht; 

3. de besparing die het besluit onder 2. geeft in te zetten voor het 

opvangen van diverse geprognosticeerde tegenvallers en het 

vergroten van de financiële buffer van het project; 

4. de voorliggende voordracht en het ontwerpbesluit toe te sturen aan 

Provinciale Staten. 

  

20.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 67 van dhr. F.A.S. Zoon 

(PvdD), dhr. W. Hoogervorst , 

dhr. J.M. Bruggeman (SP) en 

dhr. S. van Berkum (Groen 

Links) over aansluiting A9 

Heiloo 

 

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. 

  

21.  

Wob-verzoek documenten 

correspondentie tussen 

provincie Noord-Holland – 

ICOMOS/ministeries/ 

provincie Noord- Holland – 

Witteveen & Bos 

 

 

Het college besluit: 

1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde 

informatie over de correspondentie tussen provincie Noord- Holland 

en het ingenieursbureau Witteveen en Bos en tussen provincie Noord-

Holland en ICOMOS en met Ministeries gedeeltelijk openbaar te 

maken en gedeeltelijk te weigeren; 

2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren; 

3. de openbare documenten te publiceren op de website   

www.noord-holland.nl/wob; 

4. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  

22.  

Feitenrelaas Aansluiting A9 

Heiloo 

Het college besluit: 

 Provinciale Staten te informeren over de besluitvorming A9 Heiloo 

http://www.noord-holland.nl/wob
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 door het toesturen van de brief. 

  

23.  

Reactie op Initiatiefvoorstel 

van de fractie CDA  

“Autodelen in Noord-Holland” 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het CDA initiatiefvoorstel autodelen in de 

provincie Noord-Holland; 

2. te constateren dat beslispunt 1 al is uitgevoerd en daardoor de 

beslispunten 2 en 4 niet nodig zijn; 

3. het beslispunt 3 mee te nemen bij de totstandkoming van het 

mobiliteitsplan/-visie in het kader van de Omgevingsvisie; 

4. PS over onze reactie te informeren d.m.v. bijgaande brief; 

5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

24.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 77 van dhr. A. Hietbrink 

(GroenLinks) over maaibeleid 

provinciale bermen 

 

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: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    10, 11, 12, 13, 14                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    15                                                                                  

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    3, 4                                                                 

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    1, 2, 16, 17                                          

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24                               

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    5, 6, 7, 8, 9                                           

 

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. 

 

 


