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Directie/Sector/onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Archiefinspectie 2016 
 

Het college besluit: 
1. het rapport Archiefinspectie 2016 vast te stellen; 
2. PS hierover te informeren met brief. 

  
2.  
Benoeming 
provinciearchivaris 
 

Het college besluit: 
1. te kiezen voor een provinciearchivaris die belast wordt met het 

beheer van de overgebrachte archiefbescheiden die berusten bij de 
archiefbewaarplaats en het toezicht op de bescheiden die berusten bij 
de provincie zelf; 

2. de directeur van het Noord-Hollands Archief met ingang van 1 april 
2017 te benoemen tot provinciearchivaris van de provincie Noord- 
Holland; 

3. de provinciearchivaris definitief functioneel te plaatsen binnen de 
sector Concerncontrolling; 

4. de benodigde middelen, € 26.268 ten laste te laten komen van de 
apparaatskosten met ingang van 2017; 

5. PS hierover te informeren met brief; 
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
3.  
Onderzoeksrapport 
Beleidsontwikkeling 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Beleidsontwikkeling; 
2. de in hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport opgenomen concept 

reactie vast te stellen; 
3. het definitieve onderzoeksrapport ter kennisname aan te bieden aan 

Provinciale Staten volgens brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
4.  
Aanpassing Planningsopgave 
Werklocaties Nauerna 
Zaanstad 
 

Het college besluit: 
1. de planningsopgave werklocaties voor Noord-Holland Zuid aan te 

passen door het toevoegen van een bedrijventerrein "Nauerna" van 15 
ha netto om de voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan ter 
plaatse juridisch mogelijk te maken; 

2. de gewijzigde planningsopgave te publiceren in het provinciaal blad; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.13 van mw. C. Boelhouwer 
(SP) over Pallas: rapport van 
Stichting Laka 
 

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. 

  
6.  
Wijziging 
compensatieregeling 
ganzenrustgebieden en 
ganzenfoerageergebieden 
Noord-Holland 2015 

Het college besluit: 
1. naar aanleiding van een gebiedsconsultatie van APPM naar draagvlak 

voor aanpassing van de foerageergebiedenbegrenzing, géén 
wijzigingen aan te brengen in de begrenzing van de huidige 
foerageergebieden; 
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 2. de beleidsregel “compensatieregeling ganzenrustgebieden en 
ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015” gewijzigd vast te 
stellen als grondslag voor de uitkering van vergoedingen aan 
agrariërs van wie de gronden zijn aangewezen als 
ganzenfoerageergebied of ganzenrustgebied; 

3. in de beleidsregel tevens mandaat te verlenen aan de directeur van 
BIJ12-Faunafonds met bevoegdheid tot ondermandaat om deze 
regeling uit te voeren namens Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland; 

4. in de beleidsregel tevens mandaat te verlenen aan de directeur van 
BIJ12- Faunafonds met bevoegdheid tot ondermandaat om bezwaren 
tegen compensatiebesluiten te behandelen namens Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland; 

5. BIJ12- Faunafonds door middel van brief te verzoeken om in te 
stemmen met het verleende mandaat; 

6. de betreffende agrariërs in de foerageergebieden door middel van 
brief over de aangepaste beleidsregel en het niet aanpassen van de 
foerageergebiedenbegrenzing te informeren; 

7. Provinciale Staten door middel van brief over deze besluiten te 
informeren. 

  
7.  
Financiering natuur- en 
landschapsbeheer 

Het college besluit: 
1. het Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland 2013 

vast te stellen; 
2. het subsidieplafond 2017 voor paragraaf 5, versnipperde 

natuurterreinen op grond van de Uitvoeringsregeling Groen Noord- 
Holland 2013 vast te stellen op € 50.000,-; 

3. beide besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS hierover te informeren met brief; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
8.  
Modernisering 
recreatieschappen : 
ecologisch onderzoek 
naar recreatiegebied 
Spaarnwoude 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ecologische onderzoek naar het 

recreatiegebied Spaarnwoude; 
2. het onderzoek met brief ter kennisname naar PS sturen; 
3. het onderzoek te sturen naar de besturen van de recreatieschappen. 

  
9.  
Wijziging regeling 
bedrijfsverplaatsing Groene 
Uitweg 2016 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing Groene Uitweg 

Noord-Holland 2016 te wijzigen; 
2. het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
10.  
Aanmelden van de potentieel 
te verduurzamen 
stortlocaties Sortiva Alkmaar 
voor Duurzaam Stortbeheer 
 

Het college besluit: 
1. het Ministerie van I&M middels bijgevoegde aanmeldbrief te 

verzoeken om: 
a. de stortlocaties 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 van stortplaats Sortiva 

Alkmaar als Potentieel Duurzame Stort (PDS) locaties op te nemen 
in de Ministeriële Regeling; 

b. de als bijlage bij de aanmeldbrief meegezonden kaart van de PDS-
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locaties op te nemen in de Uitvoeringsregeling Stortbesluit 
bodembescherming; en 

c. de aangegeven termijn waarbinnen de bovenafdichting moet 
worden aangebracht op te nemen in de Uitvoeringsregeling 
Stortbesluit bodembescherming; 

2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
  
11.  
Bijdrage haalbaarheidsfase 
CO2 Smart Grid 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het plan van aanpak Haalbaarheidsfase CO2 

Smart Grid; 
2. op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet 

Bestuursrecht een incidentele subsidie van € 60.000,00 te verlenen 
aan BLOC voor de uitvoering van de haalbaarheidsfase CO2 Smart 
Grid onder voorbehoud van goedkeuring van het voorliggende plan 
van aanpak Haalbaarheidsfase CO2 Smart Grid door de stuurgroep op 
30 maart a.s. en onder voorbehoud van definitieve toezegging door 
de andere samenwerkingspartners van de in het plan van aanpak 
opgenomen financiële bijdragen; 

3. de Provinciale Verantwoordingssystematiek Subsidies niet van 
toepassing te verklaren en in plaats daarvan de door de 
samenwerkende partners afgesproken wijze van verantwoording te 
hanteren;  

4. de unitmanager Subsidies te machtigen om de subsidieverlening op 
te stellen en te ondertekenen; 

5. PS met brief over dit besluit te informeren. 
  
12.  
Uitvoeringsparagraaf 
Energietransitie 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2017 vast te stellen; 
2. de Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2017 ter kennisname aan PS 

aan te bieden; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
13.  
Bekrachtiging samenwerking 
provincies met het Rijk voor 
het IJsselmeergebied 
 

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

Stuurgroep van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied d.d. 29 maart 
2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in 
de annotatie. 
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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   7, 8, 9, 10                                        
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   13                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   1, 2, 3                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   11, 12                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   4, 5, 6                                        
 
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. 
 


