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Besluit 

1.  

Ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen bij 

omgevingsvergunning 

dijkversterking 

Markermeerdijken 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de aanvraag van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier/Alliantie Markermeerdijken voor een 

omgevingsvergunning voor ‘het handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening’, ‘het wijzigen van een monument’ en ‘het vellen  

van een houtopstand’ ten behoeve van het project Markermeerdijken 

(OLO nummer OLO-3096693); 

2. de voordracht aan PS en ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

project Markermeerdijken, vast te stellen en toe te zenden aan PS; 

3. aan PS voor te stellen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af 

te geven met betrekking tot de door het Hoogheemraadschap  

Hollands Noorderkwartier ingediende aanvraag voor een 

omgevingsvergunning ten behoeve van het project dijkversterking 

Markermeerdijken; 

4. de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, na afgifte door PS, 

samen met de ontwerp omgevingsvergunning gedurende zes weken 

ter inzage te leggen; 

5. de voordracht door middel van brief aan PS aan te bieden. 

  

2.  

Vrijgeven 

voortgangsrapportage N23 

Westfrisiaweg, 2e tertiaal 

2017 

 

Het college besluit: 

1. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2017, vast te stellen; 

2. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2017 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van PS; 

3. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2017 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van het Ambtelijk Overleg N23 en 

Bestuurlijk Overleg N23. 

  

3.  

Memorie van Antwoord bij 

de Begroting 2018 

 

Het college besluit: 

1. de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2018 

vast te stellen; 

2. de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2018 te 

zenden naar PS; 

3. de portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele 

aanpassingen aan te brengen in de stukken. 

  

4.  

Aanbestedingsprocedure 

projecten boven EU 

Grenzen 

Het college besluit: 

1. het onderzoeksrapport Aanbestedingsprocedure projecten boven EU 

grenzen en de bestuurlijke reactie daarop vast te stellen; 

2. het rapport ter informatie aan PS te sturen. 

  

5.  

Nieuwe Verordening 

behandeling administratieve 

geschillen 

Noord-Holland 2017 

 

Het college besluit: 

1. de statenvoordracht vast te stellen waarbij aan PS wordt voorgesteld 

om de ontwerpverordening administratieve geschillen Noord-Holland 

2017 vast te stellen; 

2. de ontwerpverordening via brief ter besluitvorming aan te bieden aan 

provinciale staten; 

3. het Besluit kamers administratief beroep Noord-Holland 2005 in te 
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trekken; 

4. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

6.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 69 van dhr. A.E. van Liere 

(PvdD) over falend 

ganzenbestrijdingsbeleid 

 

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. 

  

7.  

Annotatie 

bestuursvergadering GNR  

5 oktober 2017 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de agenda van de bestuursvergadering van het 

Goois Natuurreservaat (GNR) van 5 oktober 2017, en in te stemmen 

met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  

8.  

Natuurbeheerplan 2018 en 

Nota van Beantwoording 

zienswijzen 

 

Het college besluit: 

1. de nota van beantwoording over de ingediende zienswijzen op het 

ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 vast te stellen; 

2. de voordracht voor Provinciale Staten tot vaststelling van het 

Natuurbeheerplan 2018 inclusief digitale kaarten en de 

meerjarenprognose vast te stellen; 

3. voornemens te zijn om op grond van artikel 19 lid 6 sub a en b van 

de Provinciale Ruimtelijke Verordening -na het horen van de 

Statencommissie- de begrenzing EHS te wijzigen conform bijgevoegde 

kaart 4 Ecologie PRV; 

4. de voordracht en met de bijbehorende stukken en de voorgenomen 

wijziging van de begrenzing EHS aan Provinciale Staten te zenden. 

5. indieners van een zienswijze te informeren door middel van brief; 

6. de gemeenten en organisaties waaronder natuurbeheerders, de 

agrarische collectieven en de waterschappen in Noord-Holland, te 

informeren door middel van brief; 

7. de portefeuillehouder te machtigen om redactionele of technische 

wijzigingen aan te brengen in het Natuurbeheerplan 2018 en 

bijbehorende stukken. 

  

9.  

Financiering en organisatie 

natuurbeheer en  

–ontwikkeling 2018 (SNL) 

 

Het college besluit: 

1. tot wijziging van de uitvoeringsregeling Natuur en Landschapbeheer 

Noord-Holland (SVNL 2016-2021) van het Subsidiestelsel Natuur en 

Landschap (SNL) en van de daarbij behorende Index natuur en 

landschap met daarin de beschrijving van beheertypen (bijlage 3 bij 

deze nota); 

2. voor het begrotingsjaar 2018, onder voorbehoud van vaststelling van 

de begroting 2018 door Provinciale Staten, vast te stellen 

overeenkomstig bijgevoegd openstellingsbesluit (bijlage 4 bij deze 

nota), op grond van de uitvoeringsregelingen, SVNL 2016-2021 en 

SKNL, en voor bestaande beschikkingen op grond van de SVNL:  

 

SVNL 2016-2021 (natuur en landschapbeheer) 

a. de aanvraagperiode voor de regeling SVNL 2016-2021 voor 
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natuurbeheer van 15 november 2017 tot en met 31 december 

2017; 

b. de tarieven op grond van de SVNL 2016-2021, zoals opgenomen 

in bijlage 4 bij deze nota voor natuurbeheer, incl. toeslagen, en 

monitoring, en het subsidieplafond voor terreinen binnen het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) in de periode 2018-2023: 

- Natuur (N-typen): continuering beheer en beheer nieuwe 

terreinen € 286.000/jr, € 1.716.000 totaal; 

- Landschap (L-typen): continuering beheer en beheer nieuwe 

landschapselementen: € 200.000/jr, € 1.200.000 totaal  

 

SVNL 2016-2021 (collectief agrarisch natuurbeheer, ANLb2016) 

c. de aanvraagperiode voor de regeling SVNL 2016-2021 voor 

collectieve aanvragen agrarisch natuurbeheer vanaf de dag na 

publicatie van de openstelling tot en met 31 december 2017; 

d. de tarieven op grond van de SVNL 2016-2021, zoals opgenomen 

in bijlage 4 bij deze nota en subsidieplafonds voor uitbreiding van 

collectief agrarisch natuurbeheer van 2018 tot en met 2021 naar 

leefgebieden: 

- open grasland, open akkerland, droge dooradering of natte 

dooradering: € 165.000 per jaar, € 660.000 totaal; 

- agrarisch water: € 42.000 per jaar, € 168.000 totaal. 

 

Bestaande beschikkingen op grond van SVNL (gecoördineerd 

agrarisch beheer, oude stijl) 

e. de aanvraagperiode op grond van de regeling SVNL van 15 

november 2017 tot en met 31 december 2017; 

f. de tarieven op grond van de SVNL, zoals opgenomen in bijlage 4 

bij deze nota, en het subsidieplafond voor continuering van 

gecoördineerd agrarisch weide- of akkervogelbeheer met   

€ 111.000 voor 2018; 

 

SKNL 

g. de aanvraagperiode voor de regeling SKNL van 1 januari 2018 tot 

en met 31 december 2018. 

h. subsidieplafond voor kwaliteitsimpulsen SKNL in 2018: 

o functiewijziging (particulier natuurbeheer): € 2.375.000,- 

o inrichting na functiewijziging: € 1.825.000,- 

o inrichting bestaande natuur, waarbij uitsluitend aanvragen 

worden gehonoreerd voor terreinen buiten Natura2000- 

gebieden: € 380.000,-. 

 

3. de beschikkingen die in 2017 zijn beschikt op grond van de SVNL 

2016-2020 voor natuurterreinen, op aanvraag partieel te 

herbeschikken voor de periode 2018-2022, voor per 2018 gewijzigde 

beheertypen met de tarieven daarvoor uit 2017, met een ophoging 

van totaal € 45.000/jr, € 225.000 totaal: 

- de toeslag recreatie vervangen door de toeslag 

openstellingsbijdrage/voorzieningen;  

- de beheertypen N16.01 en N16.02 vervangen door de 

beheertypen N16.03 en N16.04 zoals opgenomen in het 

Natuurbeheerplan 2018. 
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4. de subsidieplafonds, tarieven en openstellingsperioden, 

overeenkomstig voorgaande besluiten, te publiceren in het 

provinciaal blad, en de directeur Beleid te machtigen om redactionele 

wijzigingen aan te brengen ten behoeve van de publicatie; 

5. Provinciale Staten gelijktijdig te informeren hierover, met de brief 

over uw besluit over het Natuurbeheerplan 2018. 

  

10.  

Actieplan Maatschappelijk 

Verantwoord Inkopen 

 

Het college besluit:  

1. het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen vast te stellen 

en ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

11.  

Omgevingsvergunning 

windpark Nieuwe Hemweg 

 

Het college besluit: 

1. de nota van antwoord vast te stellen; 

2. de omgevingsvergunning voor Windpark Nieuwe Hemweg te verlenen; 

3. alle besluiten voor windpark Nieuwe Hemweg (ook de 

gemandateerde), met als bijlagen de verklaring van geen 

bedenkingen van PS en de nota van antwoord, gezamenlijk ter visie te  

leggen en dit aan te kondigen door de publicatietekst te publiceren; 

4. PS over dit besluit te informeren via brief; 

5. de indieners van zienswijzen en de gemeente Amsterdam via brieven 

te informeren. 

  

12.  

Omgevingsvergunning 

windpark Havenwind 

 

Het college besluit: 

1. de omgevingsvergunning Uitbreiding Havenwind te verlenen; 

2. alle besluiten voor windpark Havenwind (ook de gemandateerde), met 

als bijlagen de verklaring van geen bedenkingen van PS gezamenlijk 

ter visie te leggen en dit aan te kondigen door de publicatietekst te 

publiceren; 

3. PS en de gemeente Amsterdam over dit besluit te informeren via 

brieven. 

  

13.  

Erfgoedverordening Noord-

Holland 2017 

 

Het college besluit: 

1. de statenvoordracht inzake de Erfgoedverordening Noord-Holland 

2017 vast te stellen; 

2. de statenvoordracht met bijgaande brief voor te leggen aan 

provinciale staten; 

3. de Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 na vaststelling door 

provinciale staten te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

14.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.81van mw. I.A. Bezaan 

(PVV) over Gedeputeerde 

Staten zet Raad en burgers 

Wijdemeren volledig 

buitenspel 

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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15.  

Toekomst stichting Oneindig 

Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

1. het jaarverslag 2016 en bijbehorende jaarrekening van de Stichting 

Oneindig Noord-Holland goed te keuren; 

2. het meerjarenplan 2017-2020 van de Stichting Oneindig Noord- 

Holland goed te keuren; 

3. goedkeuring te verlenen aan de bijgevoegde statutenwijziging van de 

Stichting Oneindig Noord-Holland, met als gevolg dat de stichting niet 

langer een verbonden partij van de provincie is; 

4. mevrouw S. Baggerman en de heren W. Eggenkamp, J. Iemhof, S. 

Warnik, W. Helmus per 26 september 2017 te benoemen tot bestuur 

van de Stichting Oneindig Noord-Holland tot en met 31 december 

2020; 

5. Stichting Oneindig Noord-Holland middels bijgevoegde brief te 

informeren; 

6. PS door middel van brief te informeren; 

7. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

16.  

Vaststellen 

Uitvoeringsregeling subsidie 

Kennisontwikkeling Bodem 

en Water Noord-Holland 

2017 

 

Het college besluit:  

1. de uitvoeringsregeling Uitvoeringsregeling subsidie 

Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017 vast te 

stellen;  

2. deze regeling te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. PS te informeren met brief. 

  

  

17.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 74 van mw. J.M.E. de 

Groot (SP) over 

Loenderveensche Plas. 

 

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. 

  

18.  

Toekomstperspectief Noord-

Hollandse Kust en 

Strandzonering 

 

Het college besluit:  

 Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over 

de voortgang van het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust en 

de Strandzonering. 

  

19.  

Voordracht middelen OV-

knooppunten 

 

Het college besluit: 

1. de voordracht ‘besteding middelen OV-knooppunten’ vast te stellen 

en deze ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te sturen; 

2. aan Provinciale Staten voor te stellen: 

a. € 4.800.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de 

bestemmingsreserve TWIN-H, compartiment Verduurzaming 

onderdeel V/1; 

b. € 2.000.000,- uit de reserve AP-2010, stedelijke vernieuwing, 

compartiment Woonvisie 2010-2020, te heralloceren ten 



 
 

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 OKTOBER 2017 

 

 

 6 

Onderwerp 

 

Besluit 

behoeve van het programma OV-knooppunten; 

c. € 2.076.000 uit de reserve Werkgelegenheid en Economie, 

restant middelen voor stads en dorpsvernieuwing, te 

heralloceren ten behoeve van het programma OV-

knooppunten; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

 

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, 11, 12, 13, 15                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    1, 16, 17                                                                                  

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    4, 5, 14                                                                 

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    18, 19                                           

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    2, 3                               

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    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. 

 

 

 


