OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 SEPTEMBER 2018

Onderwerp
1.
Planning P&C producten
2019
2.
Beantwoording Statenvragen
nr.105 van mw. J.F.L. Kaamer
van Hoegee (VVD) over uitval
bussen Connexxion door
Personeelstekort
3.
Opnieuw ter inzage leggen
ontwerp PIP N241 A.C. de
Graafweg

4.
Verbinding A8-A9 verzoek
om een landschapsplan voor
het Heemskerkalternatief

5.
Beantwoording Statenvragen
nr. 99 van dhr. A. Hietbrink
(GroenLinks) over Verbinding
A8-A9, besluitvorming
uitwerking landschapsplan
Golfbaanalternatief
6.
Beantwoording Statenvragen
nr. 100 van dhr. M.C.A. Klein
(ChristenUnie-SGP) over
ICOMOS standpunt
verbinding A8-A9
7.
Beantwoording Statenvragen
nr. 101 van mw. J.F.L.
Kaamer van Hoegee (VVD)
over A8-A9

Besluit

Het college besluit:
• De planning 2019 van de bestuurlijke behandeling van de P&C
documenten vast te stellen.
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.
Het college besluit:
1. kennis te nemen dat het ontwerp PIP N241 A.C. de Graafweg opnieuw
ter inzage wordt gelegd;
2. Provinciale Staten hierover te informeren met een brief;
3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen wijzigingen aan te
brengen in de brief aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. het verzoek van IJmond Samenwerking om een landschapsplan voor
het Heemskerkalternatief van de Verbinding A8-A9 te beantwoorden
met een brief;
2. Provinciale Staten te informeren met een brief;
3. De portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen redactionele
wijzigingen aan te brengen in de brieven.
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.
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8.
Verhoging subsidieplafond
uitvoeringsregeling
cofinanciering
Waddenfonds 2014

9.
Wijziging reglement van
bestuur voor het
Hoogheemraadschap
van Rijnland

10.
Goedkeuring projectplan
Zeedijk ’t Horntje Texel

11.
Herbenoemingen leden
Hoor- en adviescommissie

12.
Wijziging Verordening op de

Besluit

Het college besluit:
1. het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling cofinanciering
Waddenfonds 2014 voor het jaar 2018 te verhogen en vast te stellen
op € 2.600.000,-;
2. het nieuwe subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling
cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland 2014 voor het jaar 2018
in het Provinciaal Blad bekend te maken;
3. Provinciale Staten te informeren met een brief.
Het college besluit:
1. De Statenvoordracht vast te stellen waarbij aan Provinciale Staten
wordt voorgesteld het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van
het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van Rijnland
vast te stellen;
2. de Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan
Provinciale Staten te zenden door middel van een brief.
Het college besluit:
1. het door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier op 13 juni 2018 vastgestelde projectplan versterking
Zeedijk ’t Horntje op Texel conform artikel 5.7, lid 1, van de Waterwet
goed te keuren;
2. het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier van bovenstaand besluit schriftelijk in kennis te
stellen en met een brief te verzoeken om voor het
goedkeuringsbesluit, het onderliggende projectplan en addendum
Milieueffectrapport de bekendmaking te verzorgen;
3. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Texel van bovenstaand besluit
schriftelijk in kennis te stellen met brieven;
4. door middel van een brief Provinciale Staten te informeren over het
besluit.
Het college besluit:
1. Mevrouw E.C. Berkouwer, de heer W.J.K. Brugman, mevrouw C.E. Polak
en mevrouw S.G.A. de Boer te herbenoemen als lid van de hoor- en
adviescommissie (HAC) met ingang van 1 oktober 2018 voor een
periode van 4 jaar;
2. Mevrouw E.C. Berkouwer en mevrouw S.G.A. de Boer te benoemen tot
Kamervoorzitter voor de duur van hun lidmaatschap van de hac met
ingang van 1 januari 2019;
3. Mevrouw J. Hofland met ingang van 1 oktober 2018 te herbenoemen
als voorzitter van de HAC voor de duur van haar lidmaatschap van de
hac.
Het college besluit:
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behandeling van bezwaar- en 1. de voordracht vast te stellen waarbij aan Provinciale Staten wordt
klaagschriften Noord-Holland
voorgesteld om de Verordening op de behandeling van bezwaar- en
2014
klaagschriften Noord-Holland 2014 te wijzigen;
2. de extra kosten samenhangend met de verhoging van de
vergoedingen voor de leden van de HAC (naar schatting € 12.000) te
dekken binnen het beschikbare budget van beleidsdoel 1.1
Organiseren van Provinciaal Bestuur;
3. door middel van een brief de voordracht met het ontwerpbesluit ter
besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten.
13.
Wijziging Uitvoeringsregeling Het college besluit:
natuur- en landschapsbeheer 1. de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord- Holland
Noord-Holland 2016-2021
2016-2021 (SVNL 2016-2021) van het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL) en de daarbij behorende Index natuur en landschap,
met daarin de beschrijving van beheertypen, te wijzigen;
2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren.
14.
Beantwoording Statenvragen
nr. 96 van mw. J.M.E. de
Groot (SP) over toenemende
import van afval en het
storten van afval bij
de afvalzorg in Nauerna
15.
Annotatie agenda Dagelijks
Bestuur RUD NHN d.d. 20
september 2018

16.
Samenwerkingsovereenkomst Warmte en
Koude Metropoolregio
Amsterdam 2018-2021

17.
Agenda toekomst van het
toezicht

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.

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.
20 september 2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.
Het college besluit:
1. de samenwerkingsovereenkomst Warmte en Koude Metropoolregio
Amsterdam 2018-2021 aan te gaan met diverse publieke en private
partners;
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om eventuele
redactionele wijzigingen in de tekst van de overeenkomst door te
voeren;
3. Provinciale Staten met een brief te informeren over de
samenwerkingsovereenkomst.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de agenda toekomst van het toezicht;
2. het IPO te machtigen om de Agenda namens GS te ondertekenen;
3. Provinciale Staten te informeren over het bovenstaande door middel
van een brief.

3

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 SEPTEMBER 2018
Onderwerp

Besluit

18.
Intrekken subsidie Canal
Properties B.V. - project
Pakhuis Amsterdam-Azië

Het college besluit:
• de subsidie van € 52.354, bij besluit van 11 januari 2018 op grond
van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten
Noord-Holland 2017 verleend aan Canal Properties B.V. ten behoeve
van de restauratie van het Pakhuis Amsterdam-Azië, in te trekken op
grond van artikel 3 en 4 van de Wet Bibob;
• de portefeuillehouder Cultuur te machtigen in de brief aan Canal
Properties B.V. redactionele wijzigingen aan te brengen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Buskes

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

over de nummers:
13, 14, 15
8, 9, 10
11, 12
16, 17, 18
5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

4632 3669
4813 7779
1830 6074
4813 9088
2223 4882
1860 9344
4607 6163

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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