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Besluit 

1.  
Kwaliteitsbeeld Noord-
Holland 2050 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Kwaliteitsbeeld Noord-Holland 2050; 
2. een voorstel uit te werken tot een vereenvoudiging van de 

planologische beschermingsregimes; 
3. PS door middel van brief te informeren; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Annotatie agenda algemeen 
bestuur ODIJ d.d. 14 maart 
2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 14 maart 2018; en 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 
  
3.  
Adviezen Mijnbouwwet 
Slootdorp en Middenmeer 
 

Het college besluit: 
1. de adviezen over het geactualiseerde winningsplan voor de locatie 

Slootdorp en de geactualiseerde winningsvergunning voor de locatie 
Middenmeer vast te stellen; 

2. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat per brief te 
informeren over de adviezen; 

3. PS te informeren door middel van brief. 
  
4.  
Annotatie en agenda 
besloten AB Recreatieschap 
Spaarnwoude d.d. 13 maart 
2018 

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

algemeen bestuur van recreatieschap Spaarnwoude op 13 maart 2018 
en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
5.  
Herijking provinciaal 
erfgoedregister in de 
gemeente Hollands Kroon 
 

Het college besluit: 
1. tot het voornemen om in het kader van de herijking van het 

provinciaal erfgoedregister en conform artikel 3, lid 1 van de 
Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 in de gemeente Hollands 
Kroon de navolgende monumenten uit het provinciaal erfgoedregister 
uit te schrijven: 
- Lotweg 20 te Anna Paulowna, 
- 2 graftekens Heerenweg te Barsingerhorn, 
- Koningstraat 29 te Hippolytushoef, 
- Nieuwstraat 44 te Hippolytushoef, 
- 2 graftekens Waardpolder Hoofdweg 42 te Kolhorn, 
- Nieuwe Streek 30 te Kolhorn, 
- Dorpsstraat 165 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 146 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 148 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 173 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 145 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 197 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 129 te Nieuwe Niedorp, 
- Dorpsstraat 74 te Nieuwe Niedorp, 
- Haukessluisweg 2A te Slootdorp, 
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- Westerlanderweg 113 te Westerland, 
- Zuid Zijperweg 27 te Wieringerwaard, 
- Zuid Zijperweg 41 te Wieringerwaard, 
- Nieuwesluis 31 te Wieringerwaard, 
- Bosstraat 2 te Winkel; 

2. de directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden en de 
gemeente Hollands Kroon dit voornemen bekend te maken en dit 
besluit via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente Hollands 
Kroon te publiceren; 

3. PS hierover via brief te informeren. 
  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.20 van dhr. N. Papineau 
Salm (PvdA) inzake 
poldermolen Wieringermeer 
 

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.  
Agenda Bestuurlijk Overleg 
Gebiedsgerichte 
Bereikbaarheid Metropool 
Regio Amsterdam (MRA) 
d.d. 15 maart 2018 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda voor het Bestuurlijk Overleg 

Gebiedsgerichte Bereikbaarheid MRA d.d. 15 maart 2018; 
2. Namens het college de portefeuillehouder Mobiliteit af te 

vaardigen. 
  
8.  
Verbinding A8-A9: 
wijzigingsovereenkomst 
planstudiefase 
 

Het college besluit: 
1. een wijzigingsovereenkomst planstudiefase fase 1, begroting en 

marktbenadering ten behoeve van de Verbinding A8-A9 over de 
looptijd aan te gaan met de Vervoerregio Amsterdam en de 
gemeenten Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest; 

2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen eventuele redactionele 
wijzigingen aan te brengen; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
9.  
Investeringen ten behoeve 
van oplossen fietsknelpunten 
 

Het college besluit: 
1. de voordracht 'investeringen ten behoeve van oplossen 

fietsknelpunten' vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen de komende jaren te investeren in 

het oplossen van de fietsknelpunten op het provinciaal fietsnetwerk 
zoals beschreven in de voordracht; 

3. de voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van 
brief; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
10.  
Verhogen exploitatiebudget 
OV-concessie NHN 2018-
2028 
 

Het college besluit: 
1. de voordracht Verhogen exploitatiebudget OV-concessie NHN 2018-

2028 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen de komende jaren te investeren in 

het verbeteren van het openbaar vervoer in de concessie Noord-
Holland Noord zoals beschreven in de voordracht en hiervoor het 
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resterende budget voor verbetering van het openbaar vervoer (EHBOV) 
in te zetten met dekking uit de reserve Openbaar Vervoer; 

3. de voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van 
brief. 

  
11.  
Halfjaarrapportage HOV in ’t 
Gooi 
 

Het college besluit: 
1. de halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ‘t Gooi van 

augustus 2017 t/m januari 2018 vast te stellen; 
2. deze halfjaarrapportage door middel van brief te versturen aan de 

leden van Provinciale Staten. 
  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.12 van dhr X.J. den Uyl 
(PvdA) over snelheid 
Cruquiusweg Heemstede 
 

Het college: 
1. stelt de antwoorden vast; en 
2. beantwoordt de brief van de Gemeenteraad Heemstede door middel 

van bijgaande brief. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
13.  
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 16 maart  
2018 

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 16 maart 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
14.  
Agenda vergadering 
Algemeen Bestuur 
Waddenfonds d.d. 16 maart 
2018 

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 16 maart 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
15.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.18 van mw. C. Boelhouwer 
(SP) en mw. O.A.C. de Meij 
(50PLUS) over In Between 
Places 

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. 

  
16.  
Regioadvies Net op zee Het college besluit: 

1. het regioadvies dat wij als provincie samen met de andere partijen 
hebben opgesteld vast te stellen; 

2. na akkoord van de andere regiopartijen de bijgaande brief te 
versturen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat; 

3. PS te informeren; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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17.  
Wob-verzoek Elswoutshoek 
 

Het college besluit: 
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde 

informatie over Elswoutshoek 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.noordholland.nl/wob; 
4. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  
18.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.17 van mw. I.A. Bezaan 
(PVV) over mogelijke zwakke 
plekken in selectie- en 
benoemingsprocedure 
burgemeesters 

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. 

  
19.  
Auditjaarplan GS 2018 Het college besluit: 

1. in te stemmen met het Auditjaarplan 2018 – onderzoeken 
Gedeputeerde Staten; 

2. Internal Audit op te dragen de voor 2018 geplande onderzoeken uit 
te voeren; 

3. PS te informeren met brief; 
4. het Auditjaarplan 2018 - onderzoeken directie voor kennisgeving aan 

te nemen. 
  
20.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.10 van mw. C.W.M. van 
Rooij (PvdA) over 
faillissement Tocardo 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.14 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) over 
Samenstelling 
Faunabeheereenheid 

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. 

  
22.  
Goedkeuring 
Ganzenbeheerplan omgeving 
Schiphol 2018-2024 
 

Het college besluit: 
1. goedkeuring te verlenen aan het Ganzenbeheerplan omgeving 

Schiphol 2018-2024 met uitzondering van enkele onderdelen 
conform bijgaand besluit; 

2. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland middels inliggende brief 
te informeren over dit besluit; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren; 
4. het goedkeuringsbesluit genoemd onder punt 1 te publiceren in het 

provinciaal blad. 
  

http://www.noordholland.nl/wob
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23.  
Verhoging subsidieplafond 
LEADER projecten en 
instelling adviescommissie 
EIP 
 

Het college besluit: 
1. de ‘Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht’ LEADER, versie juli 

2016, vastgesteld door GS op 27 september 2016, in te trekken; 
2. de ‘Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht’ LEADER versie maart 

2018 vast te stellen en daarmee € 340.000,- extra cofinanciering 
beschikbaar te stellen voor LEADER-projecten; 

3. het subsidieplafond voor ‘uitvoering van LEADER projecten’ van de 
Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van € 1.800.000,- 
(GS besluit 855400-855404) te verhogen met € 1.510.000,- en vast te 
stellen op € 3.310.000,-; 

4. het instellingsbesluit voor de adviescommissie POP3 ‘Samenwerking 
in het kader van Europese Innovatie Partnerschappen (EIP)’ vast te 
stellen; 

5. besluit 3 en 4 te publiceren in het Provinciaal Blad;  
6. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    2, 3, 4                                           
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    13, 14, 20, 21, 22                                                                                  
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    17, 18, 19, 23                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    5, 6, 15, 16                              
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    1                                           
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    7, 8, 9, 10, 11, 12                               
H. Wijker  tel. (06) 5316 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. 
 


