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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Wijziging Mandaatbesluit 
Compensatieregeling 
ganzenrustgebieden en 
ganzenfoerageergebieden 
Noord-Holland 2015 
 

Het college besluit: 
1. het Mandaatbesluit Compensatieregeling ganzenrustgebieden en 

ganzenfoerageergebieden Noord-Holland 2015 te wijzigen; 
2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren;  
3. het besluit genoemd onder punt 1 te publiceren in het Provinciaal 

blad. 
  
2.  
Verzoek tot uitbreiding van 
het fondsvermogen van het 
Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland BV 
(PDENH) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verzoek (d.d. 23 april 2018) van de directie 

van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV 
(PDENH) om het fondsvermogen uit te breiden; 

2. in te stemmen met het doteren van de tweede tranche van €25 
miljoen aan het fondsvermogen van PDENH, conform het 
oprichtingsbesluit van PDENH (122693/122693, d.d. 19 maart 2013), 
onder voorbehoud van een positief besluit door Provinciale Staten; 

3. bijgevoegde voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en aan 
Provinciale Staten voor te leggen met het verzoek tot 
beschikbaarstelling van het budget voor de tweede tranche ad. €25 
miljoen. 

  
3.  
Verbinden voorschriften aan 
vergunning 
 

Het college besluit: 
1. in afwijking van het (ontwerp)besluit van 5 juli 2016 de vigerende 

omgevingsvergunning voor de inrichting van Simadan, met 
beschikkingsnummer B01/7738DMB2006 inclusief alle daarop 
gebaseerde vergunningsbesluiten die na de oprichtingsvergunning 
voor deze inrichting zijn afgegeven niet in te trekken; 

2. aan de vigerende omgevingsvergunning voor de inrichting van 
Simadan nadere voorschriften te verbinden; 

3. Simadan Holding B.V. schriftelijk te informeren over het definitieve 
besluit onder 1 en het ontwerpbesluit onder 2 en het ontwerpbesluit 
tot het verbinden van voorschriften aan de omgevingsvergunning te 
publiceren en ter inzage te leggen ter voldoening aan de eisen van de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 uit de 
Algemene wet bestuursrecht; 

4. de portefeuillehouder te machtigen om redactionele aanpassingen 
aan te brengen in de brief. 

  
4.  
Bekrachtiging Natura 2000-
beheerplan Schoorlse duinen 
 

Het college besluit: 
1. het besluit van het ministerie van Economische Zaken (thans 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)) van  
1 februari 2017 tot vaststelling van het Natura 2000-beheerplan 
Schoorlse duinen, te bekrachtigen; 

2. Provinciale Staten door middel van een rief te informeren;  
3. het bekrachtigingsbesluit genoemd onder punt 1 te publiceren in het 

Provinciaal blad. 
  
5.  
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Onderwerp 
 

Besluit 

Validatie Prestatie Gericht 
Financieren 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de tweede voortgangsrapportage validatie 

Prestatiegericht Financieren Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; 
2. door middel van een brief de voortgangsrapportage aan te bieden aan 

Provinciale Staten op grond van de motie M7-2017 aangenomen in PS 
d.d. 13 maart 2017. 

  
6.  
Jaarverslag 
Vergunningverlening, 
Toezicht & Handhaving 2017 
 

Het college besluit: 
1. het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2017 

vast te stellen;  
2. het verslag onder punt 1 ter informatie toe te sturen aan Provinciale 

Staten met een brief; 
3. de portefeuillehouder te machtigen om redactionele aanpassingen 

aan te brengen in de tekst van het verslag en in de brief aan PS. 
  
7.  
Annotatie agenda Algemeen 
Bestuur ODIJ d.d. 11 juli 
2018 
 

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

Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 11 juli 2018; en 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 
  
8.  
Annotatie en agenda voor 
het openbaar deel en 
besloten deel Algemeen 
Bestuur Recreatieschap 
Spaarnwoude d.d. 12 juli 
2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda’s van de openbare vergadering en 

besloten vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap 
Spaarnwoude op 12 juli 2018 en in te stemmen met de voorgestelde 
inbreng zoals verwoord in de annotaties. 

  
9.  
Annotatie agenda Algemeen 
Bestuur RUD NHN d.d. 11 juli 
2018 
 

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

Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 
11 juli 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
 
10. 

 

Annotatie agenda Dagelijks 
Bestuur RUD NHN d.d. 11 juli 
2018 
 

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

Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 
11 juli 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
11.  
Gemeenteraadsverkiezingen 
nieuwe gemeente 

Het college besluit: 
1. bijgaand “ besluit in verband met de herindelingsverkiezingen voor de 
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Onderwerp 
 

Besluit 

Haarlemmermeer 
 

in te stellen gemeente Haarlemmermeer” vast te stellen, waarbij: 
a. een aantal data wordt vastgesteld in verband met de 

herindelingsverkiezingen; 
b. gelet op het inwoneraantal per 1 januari 2018 op het grondgebied 

van de in te stellen gemeente Haarlemmermeer, het aantal leden 
van de nieuwe gemeenteraad wordt vastgesteld op 39; 

2. voornoemd besluit bekend te maken in het Provinciaal blad. 
3. voornoemd besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van 

de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
Haarlemmermeer, de kiesraad te Den Haag en het centraal 
stembureau te Haarlem; 

4. Provinciale Staten te informeren over dit besluit door middel van een 
brief. 

  
12.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
historische windmolens 
Noord-Holland 2018 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling (UvR) subsidie historische windmolens Noord-

Holland 2018 gewijzigd vast te stellen; 
2. het subsidieplafond voor de UvR subsidie historische windmolens 

Noord-Holland 2018 op € 705.000,- vast te stellen; 
3. de UvR subsidie historische windmolens Noord-Holland 2018 met 

bijbehorend subsidieplafond in het Provinciaal Blad bekend te maken; 
4. Provinciale Staten door middel van een brief van bovengenoemde 

besluiten in kennis te stellen; 
5. de portefeuillehouder te machtigen om redactionele aanpassingen 

aan te brengen in de tekst van de regeling en in de brief aan PS.  
  
13.  
Kavelruil Vispaaiplaatsen 
Wieringermeer 
 

Het college besluit: 
1. tot deelname aan de kavelruil Vispaaiplaatsen in de 

Wieringermeer, waarbij het perceel kadastraal bekend gemeente 
Wieringermeer, sectie E, nummer 443 wordt verkocht; 

2. de afwaardering als gevolg van de omzetting van agrarisch gebruik 
naar natuur (ambitietype N5.01, Natuurbeheerplan 2018) van de 
percelen kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, 
nummers 206, 208 en 443, integraal via de kavelruil te vergoeden op 
voorwaarde dat de kwalitatieve verplichting hiertoe wordt gevestigd 
via de kavelruilakte; 

3. Provinciale Staten te informeren over bovenstaand besluit door 
middel van een brief. 

  
14.  
Wob-verzoek 
standpuntbepaling en 
contacten en 
correspondentie met 
ICOMOS/Unesco, ministerie 
van OC&W en ministerie  
van I en W en van de 
stuurgroep A8-A9 
 

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

informatie over de standpuntbepaling en contacten en 
correspondentie met ICOMOS/Unesco, het ministerie van OC&W en 
het ministerie van I en W en van de stuurgroep A8-A9 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.noord-

holland.nl/wob; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 

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


 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 JULI 2018 
 
 

 4 

Onderwerp 
 

Besluit 

  
15.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 69 van mw. J.M.E. de 
Groot en dhr. W. Hoogervorst 
(SP) over de vernieuwing van 
de Beatrixbrug (wordt 
Prinses Amaliabrug) nabij 
West-Knollendam, gemeente 
Zaanstad 
 

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.  
Agenda Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied d.d. 
12 juli 2018 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 12 juli 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie 
op de agenda van het Bestuursplatform NZKG. 

  
17.  
Ontwerp wijziging reglement 
van bestuur voor het 
Hoogheemraadschap van 
Rijnland 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit wijziging reglement van bestuur voor het 

Hoogheemraadschap van Rijnland vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit vrij te geven voor terinzagelegging en het 

indienen van zienswijzen gedurende zes weken; 
3. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met bijgevoegde brief te 

machtigen om het ontwerpbesluit aan het dagelijks bestuur van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland te zenden; 

4. Provinciale Staten te informeren met een brief. 
  
 
18. 

 

Viewer woningbouwlocaties 
Noord-Holland Noord en 
optimalisatie Monitor 
Woningbouw 
 

Het college besluit: 
1. de gemeenten in Noord-Holland Noord met een brief te informeren 

over de viewer woningbouwlocaties voor Noord-Holland Noord;  
2. Provinciale Staten door middel van een brief hierover te informeren en 

tevens te informeren over de optimalisatie van de Monitor 
Woningbouw 

  
19.  
Bestuurlijke reactie op 
Rapportage 2017 EY 
Accountants 
 
 
 

Het college besluit:  
1. de bestuurlijke reactie op Uitkomsten controle en overige informatie 

2017 Rapportage aan Provinciale Staten van EY Accountants d.d. 5 juli 
2018 vast te stellen; 

2. de bestuurlijke reactie ter informatie door te zenden aan Provinciale 
Staten via een brief. 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669          3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10                                   
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779              17                                                                      
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088                             11,12 
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I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882                             18, 19              
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344                             13, 14, 15, 16 
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163                             1, 2            
 
 
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. 
 
 
 


