OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 NOVEMBER 2017
Onderwerp
1.
Advies ICOMOS A8-A9/
Stelling van Amsterdam
n.a.v. Advisory Mission

2.
Analyse regeerakkoord
Rutte III

Besluit

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van ICOMOS (binnengekomen 9
november 2017) naar aanleiding van de Advisory Mission die is
uitgevoerd naar de gevolgen van de wegalternatieven A8-A9 op het
UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam;
2. de ministers van OCW en I&W met brief te verzoeken tot een overleg
over de duiding en de gevolgen van het advies voor de A8-A9 en
andere ruimtelijke projecten in de regio, als ook voor het UNESCO
werelderfgoed Stelling van Amsterdam;
3. PS te informeren over het ICOMOS advies door middel van brief en
daarbij ook het advies mee te sturen van het College van
Rijksadviseurs aangaande de A8-A9 verbinding;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de door het IPO opgestelde analyse van het
regeerakkoord Rutte III;
2. de analyse ter informatie te verzenden aan Provinciale Staten samen
met een begeleidende brief waarin de specifiek voor Noord-Holland
relevante zaken worden toegelicht;
3. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen.

3.
Wijziging Uitvoeringsregeling Het college besluit:
Groen Noord-Holland 2013
1. de Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland 2013 te wijzigen
overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit;
2. het subsidieplafond 2017 voor paragraaf 3, Verbetering recreatieve
verbindingen, op grond van de Uitvoeringsregeling Groen NoordHolland 2013 op te hogen met € 201.538,40 en vast te stellen op
€ 519.600,-;
3. per 1 januari 2018 paragraaf 3, Verbetering recreatieve verbindingen
van de Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland 2013 te vervangen
door paragraaf 3, Uitbreiding wandelnetwerk Noord-Holland;
4. het subsidieplafond 2018 voor de nieuwe paragraaf 3, Uitbreiding
wandelnetwerk Noord-Holland op grond van de Uitvoeringsregeling
Groen Noord-Holland 2013 per 1 januari 2018 vast te stellen op
€ 1.000.000,-;
5. kennis te nemen van het Opvolgingsonderzoek subsidie Groen
recreatieve verbindingen en dit ter kennisname toe te zenden aan PS;
6. de besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad;
7. PS hierover te informeren met brief;
8. de gemeenten en partners in het veld te informeren met brief.
4.
Verlenging
openstellingstermijn POP3
verplaatsingsregeling
glastuinbouwbedrijven

Het college besluit:
1. het Openstellingsbesluit verplaatsingsregeling glastuinbouwbedrijven
te wijzigen waarmee de openstellingstermijn wordt verlengd tot en
met 28 februari 2018;
2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.
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Onderwerp
5.
Beantwoording Statenvragen
nr. 95 van mw. O.A.C. de
Meij (50plus) en mw. J.M.E.
de Groot (SP), over
Lutkemeerpolder en De
Boterbloem
6.
Annotatie en agenda
algemeen bestuur
Groengebied Amstelland
23 november 2017
7.
Validatie Prestatie Gericht
Financieren
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

8.
Voortgang aanpak
spoedlocaties 2017

9.
Aanvraag extra budget en
Uitvoeringsregeling
bodemsanering

10.
Annotatie
bestuursvergadering GNR
23 november 2017

Besluit

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.

Het college besluit:
 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland d.d.
23 november 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng
zoals verwoord in de annotatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de eerste validatierapportage Prestatie Gericht
Financieren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
2. door middel van brief de validatierapportage aan te bieden aan
Provinciale Staten op grond van de motie M7-2017 aangenomen in PS
d.d. 13 maart 2017.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage spoedlocaties Wet
Bodembescherming en
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017
vast te stellen;
2. de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering Noord-Holland 2017
bekend te maken in het Provinciaal Blad;
3. de aanvragen voor extra budget van hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de
provincie Noord-Holland door middel van brief bij het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat in te dienen;
4. voor het project Plan Huydecoper in Hilversum € 175.000,beschikbaar te stellen uit reserve TWIN-H projecten bodemsanering;
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
 kennis te nemen van de agenda van de bestuursvergadering van de
Stichting Gooisch Natuurreservaat van 23 november 2017 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet, zoals verwoord in de annotatie.
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11.
Luchthavenbesluit
Loodswezen IJmuiden

12.
Beantwoording Statenvragen
nr. 84 van mw. R. AlbertsOosterbaan (SP) over
Luchtkwaliteit/uitstoot
Tata Steel/zeeschepen
13.
Evaluatie en doorkijk
ontwikkelingen
omgevingsdiensten

Besluit
Het college besluit:
1. de statenvoordracht verordening luchthavenbesluit Loodswezen
IJmuiden vast te stellen en aan Provinciale Staten toe te zenden;
2. na vaststelling van de verordening Luchthavenbesluit Loodswezen
IJmuiden door Provinciale Staten een ‘verklaring veilig gebruik
luchtruim’ aan te vragen bij de minister van Infrastructuur en Milieu;
3. na ontvangst van de verklaring veilig gebruik luchtruim het
Luchthavenbesluit Loodswezen IJmuiden te publiceren in het
Provinciaal Blad.
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.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van rapport van
Berenschot ‘Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel’;
2. kennis te nemen van de voorgestelde opvolging van de aanbevelingen
van het rapport onder punt 1;
3. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van het
evaluatierapport van Twynstra Gudde over Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi & Vechtstreek;
4. Provinciale Staten met brief te informeren over de besluiten onder
punt 1 tot en met 3;
5. kennis te nemen van de meerjarendoorkijk van de ontwikkelingen per
omgevingsdienst en de financiële gevolgen;
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

14.
Annotatie en agenda
algemeen bestuur
Alkmaarder- en
UItgeestermeer
22 november 2017

Het college besluit:
 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer d.d.
22 november 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng
zoals verwoord in de annotatie.

15.
Agenda vergadering
Algemeen Bestuur
Waddenfonds d.d.
24 november 2017

Het college besluit:
 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van het Waddenfonds d.d. 24 november 2017 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.

16.
Verzoek tot aanwijzing ter
onteigening van percelen
N246

Het college besluit:
1. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat te verzoeken om de
administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de
reconstructie van de N246 tussen de N203 en de N244 in de
gemeenten Alkmaar, Castricum en Zaanstad, ter verkrijging van een
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Besluit
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. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.

17.
Motie 35/ 10 juli 2017
Investeringsimpuls
duurzame zeehavens

18.
Beslissing op bezwaar
nadeelcompensatie
restaurant

Het college besluit:
1. naar aanleiding van motie 35 van GroenLinks, ChristenUnie-SGP en
50Plus betreffende Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens,
aangenomen bij behandeling van 10 juli 2017, te kiezen voor:
- het openstellen van een nieuwe Uitvoeringsregeling (UVR) met
tender met de oorspronkelijke doelen waarvoor het subsidieplafond
niet gehaald is, namelijk Verbeteren luchtkwaliteit en Intensiveren
ruimtegebruik;
2. met brief PS te informeren;
3. PS te verzoeken de motie 35 als afgedaan te beschouwen.
Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. in navolging van het advies van de Hoor- en Adviescommissie nader
te motiveren dat het advies van de schadebeoordelingscommissie van
12 mei 2017 aan het besluit ten grondslag kan worden gelegd;
3. gemotiveerd af te wijken van het advies van de Hoor- en
Adviescommissie om aan de schadebeoordelingscommissie de vraag
voor te leggen waarom liquidatie van het bedrijf van bezwaarde al
dan niet mogelijk zou zijn;
4. het bezwaar ongegrond te verklaren.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
F. Paardekooper
H. Wijker

tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)

4632
4813
1830
1860
5316

over de nummers:
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15
2
1, 16, 17, 18
3, 4, 5, 6

3669
7779
6074
9344
8683

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.
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