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AGENDA 
 

Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Overdracht intellectuele 
eigendomsrechten Oneindig 
Noord-Holland 
 
 

Het college besluit: 
1. de intellectuele eigendomsrechten van het verhalenplatform Oneindig 

Noord-Holland en aanverwante producten over te dragen aan 
Stichting Oneindig Noord-Holland voor een bedrag van € 1,-; 

2. stichting Oneindig Noord-Holland door middel van brief hierover te 
informeren. 

3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Aanpassing UNESCO 
nominatiedossier voor 
uitbreiding van de Stelling 
van Amsterdam met de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
 

Het college besluit: 
1. het reeds op 13 juni 2017 vastgestelde concept-nominatiedossier 

voor de uitbreiding van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van 
Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie op een aantal punten 
aan te passen en naar aanleiding daarvan: 

a. de Outstanding Universal Value (OUV) van het (toekomstig) 
werelderfgoed Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse 
Waterlinie beter te beschermen door de wijze van beschermen 
in de omgevingsvisies en omgevingsverordeningen van de 
vier provincies te harmoniseren; 

b. in het verlengde van deze harmonisatie een 
gemeenschappelijke uitgangspuntennotitie op te stellen hoe 
om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen die de OUV van dit 
erfgoed kunnen aantasten; 

c. gebiedsanalyses voor de hoog-dynamische gebieden op te 
stellen waarin de OUV voor deze gebieden is uitgewerkt; 

2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
3.  
Terinzagelegging Ontwerp-
Omgevingsvisie NH2050 
 

Het college besluit: 
1. de Ontwerp-Omgevingsvisie NH2050 vast te stellen en deze van 18 

juni tot en met 30 juli 2018 ter inzage te leggen; 
2. kennis te nemen van het PlanMER Omgevingsvisie NH2050; 
3. het PlanMER Omgevingsvisie NH2050 samen met de Ontwerp-

Omgevingsvisie NH2050 van 18 juni tot en met 30 juli 2018 ter 
inzage te leggen; 

4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief; 
5. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 

Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van redactionele 
wijzigingen. 

  
4.  
Jaarverslag 2017 Internal 
Audit 
 

Het college besluit: 
1. het jaarverslag 2017 Internal Audit vast te stellen; 
2. Provinciale Staten en de Randstedelijke Rekenkamer te informeren 

met brieven; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.58 van dhr. J.H. Leever 
(ONH) over Haven Den 
Oever, dokbedrijf Luyt en 
getijdestroombedrijf 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. 

  
6.  
Inwerkingtreding 
luchthavenregeling 
Zweefvliegclub Den Helder 
 

Het college besluit: 
1. de Luchthavenregeling voor Zweefvliegclub Den Helder voor de 

locatie Hippolytushoeverweg in Slootdorp op 22 september 2018 in 
werking te laten treden; 

2. het inwerkingtredingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten via bijgaande brief over dit besluit te informeren. 

  
7.  
Verhogen subsidieplafonds 
beheer natuur en beheer 
landschapselementen 2018 
(SVNL) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het feit dat de subsidieaanvragen voor 

natuurbeheer en beheer van landschapselementen op grond van de 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 
2016-2021 (SVNL 2016-2021) in bedragen hoger zijn dan het 
Openstellingsbesluit van oktober 2017 (992378/992389); 

2. het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2018 als volgt 
te wijzigen: 

a. voor het honoreren van subsidieaanvragen Natuur (N-typen) 
die zijn ingediend vóór 31 december 2017 voor continuering 
beheer en beheer nieuwe terreinen incl. toeslagen, en 
monitoring, het plafond vast te stellen op € 2.800.000,-;  

b. voor het honoreren van subsidieaanvragen Landschap (L-
typen) die zijn ingediend vóór 31 december 2017 voor beheer 
van Landschapselementen, het plafond vast te stellen op  
€ 1.800.000,- ;  

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
8.  
Annotatie agenda dagelijks 
bestuur RUD NHN d.d.  
14 juni 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. 
14 juni 2018; 

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

  
9.  
Reactie op initiatiefvoorstel 
“Groen doet kinderen goed” 
 

Het college besluit: 
• PS door middel van brief te informeren over ons advies op het 

initiatiefvoorstel ‘Groen doet kinderen goed’, ingediend door de 
Partij voor de Dieren. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.54 van dhr. M.S. Ludriks 
en dhr. D.J. van der Sluijs 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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(PVV) over striktere 
meldingsplicht ongelukken 
en incidenten met 
windturbines 
 

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
11.  
Opvolgingsonderzoek 
provinciale 
monumentenregelingen 
 

Het college besluit: 
1. het opvolgingsonderzoek subsidieregelingen onderhoud en 

restauratie provinciale monumenten vast te stellen; 
2. op dit moment geen herhalingsevaluatie uit te voeren, maar deze 

twee jaar na de aanpassing van de provinciale regelingen opnieuw te 
bezien; 

3. Provinciale Staten 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    6, 7, 8, 9, 10                                           
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    4                                                                 
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    1, 11                              
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    2, 3                                           
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    5                                          
 
 
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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