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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1.  

Vaststellen wijzigings-

overeenkomst bij ´Samen-

werkingsovereenkomst HOV 

in ’t Gooi´ d.d. 17 januari 

2014 

Het college besluit: 

1. de wijzigingsovereenkomst bij de ´Samenwerkingsovereenkomst HOV 

in ’t Gooi´ d.d. 17 januari 2014 met de gemeenten Huizen, Blaricum, 

Eemnes, Laren en Hilversum aan te gaan; 

2. Provinciale Staten hierover door middel van brief te informeren; 

3. de gedeputeerde te machtigen eventueel noodzakelijke redactionele 

en kleine technisch-inhoudelijke wijzigingen door te voeren. 

  

2.  

Planning P&C producten 

2018 

Het college besluit: 

 de planning 2018 van de bestuurlijke behandeling van de P&C-

documenten vast te stellen. 

  

3.  

Agenda Bestuurlijk Overleg 

MIRT d.d. 7 december 2017 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda voor het bestuurlijk overleg MIRT 

d.d. 7 december; 

2. Namens het college naar het overleg af te vaardigen de 

portefeuillehouder Verkeer en Vervoer. 

  

4.  

Aanwijzingsbesluit 

belastinginspecteur,  

-ontvanger en -deurwaarder 

Noord-Holland 2017 

 

Het college besluit: 

1. het Aanwijzingsbesluit belastinginspecteur, -ontvanger en  

-deurwaarder Noord-Holland 2017 vast te stellen; 

2. de betrokken functionarissen door middel van brieven over de 

aanwijzing te informeren. 

  

5.  

Vaststellen 

Uitvoeringsregeling subsidie 

kleine infrastructuur Noord-

Holland 2018 

 

Het college besluit: 

1. de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 

2018 vast te stellen; 

2. het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur 

Noord-Holland 2018 vast te stellen op € 18.306.000; 

3. het onder 2. bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen: 

o Haarlem-IJmond € 5.803.000 

o Gooi en Vechtstreek € 3.405.000 

o Noord-Holland Noord € 9.098.000 

Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie regio’s: 

o Kop van Noord-Holland € 2.220.000 

o West-Friesland € 2.638.000 

o Regio Alkmaar € 4.240.000 

4. de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 

en het bijbehorend subsidieplafond 2018 te publiceren in het 

Provinciaal Blad; 

5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de onder 

1 genoemde uitvoeringsregeling. 

  

6.  

Vaststellen 

Uitvoeringsregeling subsidie 

Het college besluit: 

1. de uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 
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gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-

Holland 2018 

 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2018, met inbegrip van het 

subsidieplafond, vast te stellen; 

2. de uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2018 te publiceren in het 

Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het onder 

1 genoemde punt. 

  

7.  

Vaststellen doelvermogens 

stortplaatsen 2018 en 

begroting 2018 Fonds 

nazorg gesloten 

stortplaatsen Noord-Holland 

Het college besluit: 

1. De begroting en Tabel doelvermogens 2018 Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen provincie Noord-Holland vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  

8.  

Vergadering Algemeen 

Bestuur van de 

Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied d.d.   

6 december 2017 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d.               

6 december 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals 

verwoord in de annotatie. 

  

9.  

Annotatie en agenda AB 

Twiske-Waterland  

7 december 2017 

 

Het college besluit: 

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

bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 7 december 2017  

en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 

annotatie. 

  

10.  

WOB verzoek inzake GS Nota 

en bijbehorende stukken 

besluit arhi-procedure Gooi 

en Vechtstreek van  

7 november 2017 

 

Het college besluit: 

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

informatie over de GS stukken van 7 november 2017 over het vervolg 

van de arhi-procedure Gooi en Vechtstreek gedeeltelijk te weigeren, 

gedeeltelijk openbaar te maken en te constateren dat de overige 

stukken reeds openbaar zijn; 

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

3. het openbaar te maken document te publiceren op de website 

www.noord-holland.nl/wob; 

4. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  

11.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.98 van dhr. N. Kaptheijns 

(PVV) over bestuurlijke 

botsingen provincie en 

Noord-Hollandse gemeenten 

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. 

  

12.  

Bestuursovereenkomst 

'Aanvullende aanpak 

nitraatuitspoeling uit 

agrarische bedrijfsvoering in 

Het college besluit: 

1. de bestuursovereenkomst 'aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit 

agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermings-

gebieden' met de overige 11 provincies aan te gaan; 

http://www.noord-holland.nl/wob
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specifieke grondwater-

beschermingsgebieden' 

2. de voorzitter van het IPO te machtigen de overeenkomst te tekenen; 

3. PS door middel van brief te informeren. 

  

13.  

Ontwerp-projectplan en MER 

en ontwerpuitvoerings-

besluiten versterking 

Markermeerdijken; 

gecoördineerde 

terinzagelegging 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het door het dagelijks bestuur van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (DB van HHNK) 

vastgestelde ontwerp-projectplan versterking Markermeerdijken en de 

onderliggende rapporten, waaronder het Milieueffectrapport (MER); 

2. gezien de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen van Provinciale 

Staten van Noord-Holland de ontwerpomgevingsvergunning op grond 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vast te 

stellen; 

3. de ontwerp-vergunning en ontwerp-ontheffing op grond van de Wet 

natuurbescherming (Wnb) vast te stellen; 

4. het ontwerp-projectplan versterking Markermeerdijken van het DB van 

HHNK, inclusief de onderliggende rapporten waaronder het MER, de 

ontwerp-omgevingsvergunningen, de ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen van PS, de ontwerp-vergunning en de ontwerp-

ontheffing Wet natuurbescherming van GS alsmede de ontwerp-

ontgrondingenvergunning van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat (I&W), overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.9 van de 

Waterwet, gedurende zes weken ter inzage te leggen, te publiceren en 

vrij te geven voor het indienen van zienswijzen; 

5. het DB van HHNK, de voor het afgeven van de ontwerpbesluiten 

bevoegde gezagen (GS en Minister I&W, de wettelijke adviseurs, de 

B&W’s van de gemeenten) van bovenstaande besluiten schriftelijk in 

kennis te stellen; 

6. door middel van brieven het MER versterking Markermeerdijken om 

advies voor te leggen aan de Commissie voor de 

milieueffectrapportage (m.e.r.) en de wettelijke adviseurs, te weten 

het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; 

7. PS door brief te informeren over het besluit;  

8. de portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele 

aanpassingen in de te publiceren documenten. 

  

14.  

Verlenging 

uitvoeringsperiode projecten 

programma Kust op 

Kracht Tranche 1 

 

Het college besluit: 

1. de uitvoeringsperiode van het programma Kust op Kracht Tranche 1 

te verlengen voor de drie nog niet gerealiseerde projecten in Petten 

(gemeente Schagen): 

o P2: Rechtstreekse verbinding tussen dorpsplein en strand; 

o P3: Parkeervoorzieningen; 

o P7: Ontmoetingsplein. 

door de einddatum van 31 december 2017 uit te stellen naar           

31 december 2020; 

2. de uitvoeringsperiode van het programma Kust op Kracht Tranche 1 

te verlengen voor de overige 20 nog niet gerealiseerde projecten 

weergegeven in bijlage 2, door de einddatum van 31 december 2017 

uit te stellen naar 31 december 2018; 

3. de gemeente Schagen, de gemeente Bergen, Natuurmonumenten en 

Landschap Noord-Holland door middel van brief te informeren over 
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dit besluit; 

4. PS door middel van brief te informeren over dit besluit. 

  

15.  

Voorbereiding bestuurlijke 

werksessie IJsselmeergebied 

van 6 december 2017 

 

Het college besluit:  

1. kennis te nemen van de agenda en in te stemmen met de annotatie 

van de provincies ten behoeve van de bestuurlijke werksessie van      

6 december 2017 voor de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050; 

2. een verkenning te starten met de provincies Fryslân, Overijssel en 

Flevoland naar maatregelen voor energie in het IJsselmeergebied die 

de kwaliteiten van het gebied versterken, onder voorbehoud dat deze 

provincies overeenkomstig besluiten; 

3. € 100.000 te reserveren voor de uitvoering van de onder 2. 

genoemde verkenning en de uitwerking van de Gebiedsagenda 

IJsselmeergebied 2050 in 2018, met dekking uit het 

begrotingsbudget 791312 Uitvoeringsprojecten structuurvisie 2040. 

  

16.  

Notitie Brexit 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de stand van zaken betreffende de mogelijke 

gevolgen van de Brexit voor de economie van Noord-Holland; 

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

Brexit-notitie voor behandeling op de B-agenda van de commissie EEB 

van 22 januari 2018 te plaatsen. 

 

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    8, 9                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    12, 13, 14, 15, 16                                                                                  

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    10, 11                                                                 

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7                               

 

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. 

 


