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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Prioritering regiodeals 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de two pager voor Den Helder en deze verder uit 

te werken met de regionale partners, onder voorbehoud van nadere 
besluitvorming over de samenwerkingsvorm en de mogelijke 
provinciale cofinanciering; 

2. in te stemmen met de two pager voor Energy & Health Campus en 
deze verder uit te werken met de regionale partners, onder 
voorbehoud van nadere besluitvorming over de samenwerkingsvorm 
en de mogelijke provinciale cofinanciering; 

3. in te stemmen met de verdere uitwerking van de regiodeal voor de 
Wadden tot een two pager onder voorbehoud van nadere 
besluitvorming over de two pager, de samenwerkingsvorm en de 
mogelijke provinciale cofinanciering; 

4. Provinciale Staten met een brief te informeren over de voortgang rond 
de regiodeals. 

  
  
2.  
Wijziging beleidsregel 
Tegemoetkoming schade 
Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. de beleidsregel “Tegemoetkoming schade Noord-Holland” gewijzigd 

vast te stellen en in de beleidsregel de tegemoetkoming voor schade 
door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 
60% van de geleden schade; 

2. BIJ12-Faunafonds instructie te geven de getaxeerde schade door 
vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten in de jaren 2016 en 
2017 te vergoeden tot 60% van de getaxeerde schade aan fruittelers 
die bezwaar en beroep hebben aangetekend;  

3. BIJ12-Faunafonds instructie te geven de door telers gemaakte 
redelijke kosten voor taxatie van de schade in 2017 te laten 
vergoeden;  

4. Provinciale Staten met een brief te informeren; 
5. het besluit genoemd onder punt 1, 2 en 3 te publiceren in het 

Provinciaal Blad. 
  
3.  
Ophogen subsidieplafond 
‘Samenwerking in het kader 
van Europese Innovatie 
Partnerschappen binnen de 
agrarische sector (EIP-AGRI)’ 
en wijziging 
openstellingsbesluit 
‘Uitvoering LEADER 
projecten’ 
 

Het college besluit: 
1. het subsidieplafond van de regeling ‘Samenwerking in het kader van 

Europese Innovatie Partnerschappen binnen de agrarische sector (EIP-
AGRI)’ van de Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland 
2017 van € 2.060.000,- (GS besluit 999802-999812) te verhogen met 
€ 249.731,42 en vast te stellen op € 2.309.731,42; 

2. het openstellingsbesluit ‘Uitvoering LEADER projecten’ (GS besluit 
1051413/1051417) te wijzigen om ook voorbereidingskosten 
subsidiabel te maken; 

3. deze besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 

  
4.  
Stand van zaken Voedsel Het college besluit: 
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Verbindt 
 

1. kennis te nemen van het rapport ‘Voedsel Verbindt MRA’; 
2. kennis te nemen van het voorstel ‘Food MRA – Opzet strategie en 

governance’ over de governancestructuur van het voedselnetwerk in 
de MRA en de omliggende landbouwproductiegebieden Noord-
Holland Noord en Flevoland; 

3. Provinciale Staten met een brief te informeren over dit besluit; 
4. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 

brief aan te passen. 
  
5.  
Garantstellingen breedband 
buitengebied 
 

Het college besluit: 
Met betrekking tot de aanvragen voor een garantstelling voor de aanleg 
van glasvezel in het buitengebied: 
1. een garantstelling te verlenen aan Breedband Hollands Kroon; 
2. Provinciale Staten met een brief te informeren; 
3. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 

brief aan te passen. 
  
6.  
Wijziging Aanwijzing 1 
(toepassingsbereik) 
Aanwijzing voor de 
Subsidieverstrekking Noord-
Holland 

Het college besluit: 
1. aanwijzing 1 (toepassingsbereik) van de Aanwijzingen voor de 

subsidieverstrekking Noord-Holland te wijzigen; 
2. het onder 1 genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
7.  
Evaluatie fondsmanagement 
PDENH 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport 'evaluatie fondsmanagement 

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH)'; 
2. een verlenging van de opdracht voor het fondsmanagement PDENH 

met vijf jaar voor te bereiden en daarbij de aanbevelingen uit de 
evaluatie voor verbetering van het fondsmanagement over te nemen; 

3. Provinciale Staten met een brief te informeren; 
4. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 

brief aan te passen. 
  
8.  
Evaluatie Recreatie Noord-
Holland en verkenning naar 
uitvoering beheertaken 
recreatieschappen 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het evaluatierapport door adviesbureau 

Berenschot over het functioneren van Recreatie Noord-Holland N.V. en 
het plan van aanpak dat Recreatie Noord-Holland heeft opgesteld;  

2. een verkenning uit te voeren naar de uitvoering van de beheertaken in 
de recreatieschappen, teneinde hierover, als medeopdrachtgever en 
eigenaar van Recreatie Noord-Holland, een standpunt te kunnen 
innemen;  

3. Provinciale Staten met een brief te informeren over de stand van 
zaken met betrekking tot het project modernisering van de 
recreatieschappen, de evaluatie naar Recreatie Noord-Holland en de 
genoemde verkenning;  

4. aan Provinciale Staten voor te stellen motie M76-2016, aangenomen 
op 12 december 2016, als afgedaan te beschouwen; 

5. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 
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brief aan te passen. 
  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.83 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over de 
bekendmaking van het 
voornemen tot uittreding van 
de provincie uit de Stichting 
Goois Natuurreservaat 
 

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. 

  
10.  
Openbaarmaking 
handhavingsbesluiten Brzo- 
en RIE(4)-inrichtingen 
 

Het college besluit: 
1. de beleidsregel 'Openbaarmaking handhavingsbesluiten Besluit 

risico's zware ongevallen [Brzo] en Richtlijn Industriële Emissies 
[RIE](4)-inrichtingen provincie Noord-Holland' vast te stellen; 

2. de beleidsregel ‘Openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo- en 
RIE(4)-inrichtingen provincie Noord-Holland’ te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief; 
4. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 

brief aan te passen. 
  
11.  
Vaststellen ontwerp-actieplan 
geluid provinciale wegen 
2018-2022 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerp-Actieplan geluid provinciale wegen 2018-2022 vast te 

stellen en in de periode van 26 juli 2018 tot 19 september 2018 ter 
inzage te leggen; 

2. Parallel daaraan het ontwerp-Actieplan geluid 2018-2022 ter 
bespreking aan te bieden aan de PS-commissie Natuur, Landbouw, 
Water en Milieu met een brief en voor de bespreking ook de leden van 
de commissie Mobiliteit & Financiën uit te nodigen; 

3. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 
brief aan PS aan te passen. 

 
 

 

12.  
Voortgangsnotitie Inclusieve 
Arbeidsmarkt 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsnotitie Inclusieve Arbeidsmarkt vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren met een brief; 
3. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 

brief aan te passen. 
  
13.  
Beslissing op bezwaar last 
onder dwangsom 
recyclingbedrijf 
 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. in navolging van het advies van de Hoor- en Adviescommissie nader 

te motiveren: 
a. waarom op basis van de zogenoemde Interventiematrix 

gekozen is voor een last onder dwangsom als bestuurlijke 
sanctie; en 
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b. dat het bij last B uitsluitend gaat om het voorkomen van 
herhaling van de overtreding; 

3. gemotiveerd af te wijken van het advies van de Hoor- en 
Adviescommissie, door nader te motiveren dat met de last onder D en 
onder E, derde streepje, geen sprake is van een dubbele of een 
onduidelijke last en het besluit op dit punt niet te herroepen; 

4. het bezwaar ongegrond te verklaren. 
  
14.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.73 van mw. C. Boelhouwer 
en dhr. J.A. Haijen (SP) over 
Luchthavenbesluit 
traumahelikopter 
 

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. 

  
15.  
Zienswijze op de 
resultaatbestemming 2017 
van de OFGV 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaatbestemming 2017 van de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV); 
2. Een voordracht aan Provinciale Staten te zenden, opdat Provinciale 

Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
resultaatbestemming 2017 naar voren te brengen. 

  
16.  
Tussenstand Klimaatakkoord 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten te informeren over de tussenstand van het 

Klimaatakkoord door middel van het toezenden van het Voorstel voor 
hoofdlijnen van het Klimaatakkoord en de brief hierover van het IPO 
aan GS. 

  
17.  
Beslissing op bezwaar inzake 
Wob-verzoek van B&W Laren 
over arhi Gooi en 
Vechtstreek 
 

Het college besluit: 
1. B&W van Laren te ontvangen in zijn bezwaar tegen het besluit op zijn 

Wob-verzoek om informatie over de besluitvorming in de vergadering 
van Gedeputeerde Staten van 7 november 2017 over de arhi-
procedure Gooi en Vechtstreek; 

2. het advies van de HAC integraal over te nemen; 
3. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
4. de bestreden beslissing niet te herroepen; 
5. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de 

genomen beslissing op bezwaar. 
  
18.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 75 van dhr. M.R.F. 
Wiesehahn (VVD) over 
geothermie 
 

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.  



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 JULI 2018 
 
 

 5 

Onderwerp 
 

Besluit 

Resultaat quick scan chroom 
6 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten quick scan chroom 6; 
2. de komende jaren de chroomverf op bruggen en sluizen te vervangen 

door nieuwe (chroomvrije) verf; 
3. vanaf heden het (werk)protocol van ProRail inzake chroom 6 van 

toepassing te verklaren voor alle provinciale objecten in de 
buitenruimte met verflagen op stalen constructies (zoals bruggen, 
sluizen en (licht-)masten); 

4. verder onderzoek te laten verrichten naar de juridische implicaties, 
mede gezien de situatie bij andere overheidsorganen; 

5. een brief aan de minister van VWS te versturen met daarin het 
verzoek voor een landelijke richtlijn/protocol inzake 
onderhoudswerken aan verflagen met Chroom 6; 

6. Een afschrift van deze brief te sturen aan de voorzitter van de BAC 
VTH van het IPO; 

7. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief; 
8. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 

brieven aan te passen 
  
20.  
Uitwerkingsnota's 
groenzones provinciale 
infrastructuur 
 
 
 

Het college besluit: 
1. de Uitwerkingsnota groenzones provinciale infrastructuur in Noord-

Holland vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief; 
3. gemeenten en waterschappen in de provincie Noord-Holland te 

informeren door middel van een brief; 
4. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de 

brieven aan te passen. 
  
21.  
Verkoop woning 
Hippolytushoeverweg 7 te 
Slootdorp 
 

Het college besluit: 
• tot verkoop van de woning Hippolytushoeverweg 7 te Slootdorp, 

kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie F, nummer 263, 
voor een koopsom van € 180.000,- k.k. 

  
22.  
Verkoop woning 
Hippolytushoeverweg 9 te 
Slootdorp 
 

Het college besluit: 
• tot verkoop van de woning Hippolytushoeverweg 9 te Slootdorp, 

kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie F, nummer 262, 
voor een koopsom van € 165.000,- k.k. 

  
23.  
Rapportage Impactstudie 
Autonome Voertuigen 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Rapportage Impactstudie Autonome 

Voertuigen; 
2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren. 

  
24.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 74 van mw. O.A.C. de 
Meij (50PLUS) en dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over de 

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 
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omleidingsroute van buslijn 
2 in Haarlem 
 

beschikbaar. 

  
25.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 76 van dhr. M. Deen 
(PVV) over Erdoganborden 
 

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. 

  
26.  
Lidmaatschap Vanguard 
Initiative 
 

Het college besluit: 
1. de betrokkenheid bij het Vanguard Initiative ongewijzigd via de 

Randstad Regio/provincie Zuid Holland te laten lopen;  
2. Provinciale Staten over dit besluit te informeren. 

 
 
 

 

27.  
Voorontwerp wijziging 
Reglement voor het 
Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 2017 
 

Het college besluit: 
1. het voorontwerp wijziging Reglement voor het Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht 2017 vast te stellen; 
2. de in artikel 3 en 4 Waterschapswet voorgeschreven overleggen voor 

de wijziging van het Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 2017 schriftelijk en gecombineerd af te doen en daartoe het 
voorontwerpreglement met een brief te verzenden naar het dagelijks 
bestuur van het Waterschap; 

3. B&W van Amsterdam met een brief te informeren dat het Reglement 
voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 zal worden 
gewijzigd ten behoeve van de aanleg van Centrumeiland (IJburg 2de 
fase). 

  
28.  
Evaluatie Taskforce Ruimte 
 

Het college besluit: 
1. het evaluatierapport van het instrument Taskforce Ruimte (TFR) over 

de periode 2011-2017 vast te stellen; 
2. voor het resterende bedrag van € 39.000,- gemeenten de 

mogelijkheid te bieden om een assist aan te vragen die inhoudelijk 
aansluit bij de bewegingen en ontwikkelprincipes uit de Ontwerp-
Omgevingsvisie NH2050; 

3. de voortzetting van het instrument in het licht van de 
Omgevingsvisie, en in relatie tot de overige ruimtelijke provinciale 
instrumenten, te bezien en hiertoe zo nodig een voorstel uit te 
werken; 

4. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren en het 
evaluatierapport toe te zenden. 

  
29.  
Voortgang versnelling 
woningbouw MRA en 
instellen flexibele schil 

Het college besluit: 
1. in het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen 

woningbouw een deel van het beschikbare budget als volgt te labelen: 
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 a. € 700.000,- t.b.v. inrichting en instandhouding van een 
flexibele schil, voor de versnellingsopgave woningbouw van 
de Metropoolregio Amsterdam; 

b. € 2.000.000,- t.b.v. cofinanciering van de inzet van 
gebiedsontwikkelingsteams voor de versnellingsopgave 
woningbouw van de Metropoolregio Amsterdam; 

2. Provinciale Staten met een brief te informeren over de voortgang van 
de versnelling van de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam. 

  
30.  
Aanpassing subsidie 
regionaal 
energiebesparingsprogram-
ma woningen 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie regionaal 

energiebesparingsprogramma woningen Noord-Holland 2018 als 
volgt aan te passen: 

a. artikel 8 komt te luiden: Subsidie wordt in ieder geval 
geweigerd indien de activiteit financieel niet haalbaar is; 

b. aan lid 2 van artikel 9 wordt toegevoegd: c. kosten die zijn 
gemaakt voor 1 juni 2018. 

2. het onder 1 genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
  
31.  
Subsidie 
duurzaamheidsinitiatieven 
burgercollectieven 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie duurzaamheidsinitiatieven 

burgercollectieven Noord-Holland 2018 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond van onder 1 genoemde uitvoeringsregeling voor 

2018 vast te stellen op € 360.334; 
3. de onder 1 en 2 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal 

Blad; 
4. Provinciale Staten over deze besluiten te informeren door verzending 

van een brief. 
  

 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15                                        
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779  1, 26, 27                                                                                  
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    16, 17, 18                            
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   28, 29, 30, 31                                          
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344   19, 20, 21, 22, 23, 24, 25                              
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163     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. 
 
 


