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AGENDA 
 

Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
recreatief personenvervoer 
over water 2018 
 
 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie recreatief personenvervoer over water 

Noord-Holland 2018 vast te stellen; 
2. in te stemmen met het instellen van een loket ter ondersteuning van 

de subsidieaanvragers; 
3. het bovenstaande besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met brief; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Voorstel Versterking 
kwaliteit en integriteit lokaal 
bestuur 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van Versterking 

kwaliteit en integriteit lokaal bestuur: ondersteuningsteam 
bestuurlijke weerbaarheid en ondermijning; 

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

  
3.  
Actualisatie 2018 van de 
Uitvoeringsovereenkomst 
2017-2021 en VTH-  
uitvoeringsprogramma 2018 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 

Het college besluit: 
1. de Actualisatie 2018 van de Uitvoeringsovereenkomst 2017 – 2021 

met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan te gaan; 
2. de Portefeuillehouder Milieu te machtigen deze overeenkomst te 

ondertekenen; 
3. het VTH-uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied vast te stellen; 
4. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te stellen van 

dit besluit. 
  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.47 van dhr. A.E. van Liere 
en mw. L.D. Vermaas (Partij 
voor de Dieren) over 
natuurschade door de 
programmatische aanpak 
stikstof (PAS) 

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. 

  
5.  
Realisatie 
compensatieverplichting 
TAQA 
 

Het college besluit: 
1. in verband met de realisatie van een compensatieverplichting van 

TAQA Onshore B.V. de onderhandeling met TAQA aan te gaan, met 
als uitgangspunten een onderhandse verkoop van perceel kadastraal 
bekend gemeente Bergen, sectie E, nummer 523 ter grootte van 24,2 
hectare en een financiële verrekening door TAQA voor omzetting van 
landbouwgrond in natuur; 

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

  
6.  
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Zienswijzen 2018 financiële 
stukken recreatieschappen 
 

Het college besluit: 
1. de voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen, waarbij: 

- Provinciale Staten wordt voorgesteld kennis te nemen van de 
jaarrekeningen 2017 en de concept begrotingswijzigingen 
2018 en de concept begrotingen 2019 van de 
recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer, 
Groengebied Amstelland, Twiske-Waterland, Spaarnwoude en 
Plassenschap Loosdrecht e.o.;  

- Provinciale Staten wordt voorgesteld de zienswijzen op de 
concept begrotingswijzigingen 2018 en de concept 
begrotingen 2019 vast te stellen en toe te sturen aan de 
dagelijkse besturen van de hierboven genoemde 
recreatieschappen; 

2. de voordacht aan Provinciale Staten te sturen d.m.v. brief; 
3. de portefeuillehouder te machtigen om de recreatieschappen te 

informeren, nadat Provinciale Staten hierover hebben besloten. 
  
7.  
Annotatie en agenda voor 
openbaar deel en besloten 
deel AB Recreatieschap 
Spaarnwoude op  
24 mei 2018 

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

besloten vergadering van het algemeen bestuur van recreatieschap 
Spaarnwoude op 24 mei 2018 en in te stemmen met de voorgestelde 
inbreng zoals verwoord in de annotaties. 

  
8.  
Agenda Raad van Toezicht 
Stichting Leefomgeving 
Schiphol 25 mei 2018 
 

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

Toezicht Stichting Leefomgeving Schiphol d.d. 25 mei 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
geannoteerde agenda. 

  
9.   
Adviesaanvraag nieuwe 
zendmachtiging RTV NH 
 

Het college besluit: 
1. de Statenvoordracht Adviesaanvraag nieuwe zendmachtiging Stichting 

RTV NH vast te stellen, met daarin de volgende besluiten: 
a. te constateren dat Stichting RTV NH voldoet aan de eisen 

zoals gesteld in artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet 
2008; 

b. de Programmaraad van de Stichting RTV NH, als 
programmabepalend orgaan, representatief te verklaren voor 
de belangrijkste in de provincie Noord-Holland voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen; 

c. het Commissariaat voor de Media ingevolge van artikel 2.61, 
derde lid, van de Mediawet 2008 te adviseren de Stichting 
RTV NH aan te wijzen als regionale publieke media-instelling 
voor Noord-Holland voor de periode van 9 september 2018 
tot en met 8 september 2023; 

2. de Statenvoordracht met aanbiedingsbrief ter besluitvorming toe te 
sturen aan Provinciale Staten. 

  
10.  
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Reisvoornemen 
gedeputeerde J. Chr. Van der 
Hoek naar Duitsland en 
Denemarken in het kader van 
de Hansa Green tour 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde J. Chr. van der 

Hoek tot het afleggen van een buitenlands werkbezoek aan Duitsland 
en Denemarken in het kader van de Hansa Green Tour; 

2. in te stemmen met dit bezoek; 
3. Provinciale Staten hiervan met brief op de hoogte te stellen;  
4. na afloop een verslag van het werkbezoek ter informatie aan 

Provinciale Staten te zenden. 
  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.45 van mw. J.M.E. de 
Groot en dhr W. Hoogervorst 
(SP) over onderhoud 
Provinciale bruggen en 
viaducten 

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. 

  
12.  
Opheffen geheimhouding 
SHIP documenten 
 

Het college besluit: 
1. de geheimhouding van de besluiten d.d. 23 februari 2016 betreffende 

SHIP (kenmerk 762435/762445) op te heffen; 
2. via brief aan Provinciale Staten te verzoeken de geheimhouding van 

een aantal documenten betreffende SHIP (voordracht 18, een brief van 
GS en het advies van de commissie M&F zoals genoemd bij nummer 
2016-02 van de Provinciale Staten geheimhoudingenlijst) op te heffen 
in hun eerstvolgende vergadering. 

13.  
WOB-verzoek Haarlems 
Dagblad inzake 
Duinpolderweg 
 

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

informatie over het project Duinpolderweg te weigeren;  
2. verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren; 
3. het verzoek en de beslissing hierop te publiceren op de website 

www.noord-holland.nl/Wob;  
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

  
14.  
Wijziging subsidieplafonds 
Uitvoeringsregeling kleine 
infrastructuur Noord-Holland 
2018 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord Holland 

2018 te wijzigen waarbij de verdeling van het subsidieplafond voor 
het jaar 2018 voor de volgende regio’s wordt gewijzigd: 

a. Regio Alkmaar: het subsidieplafond met € 919.007 te 
verlagen van € 4.240.000 naar € 3.320.993; 

b. Regio West Friesland: het subsidieplafond met € 919.007 te 
verhogen van € 2.638.000 naar € 3.557.007; 

2. kennis te nemen van de te subsidiëren projecten, die zijn 
geprioriteerd op grond van de uitvoeringsregeling subsidie kleine 
infrastructuur Noord-Holland 2018; 

3. het onder 1. genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
  
15.  
IPO Bestuur en IPO Algemeen 
24 mei 2018 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur en IPO Algemene 

http://www.noord-holland.nl/Wob
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 Vergadering van 24 mei 2018 en in te stemmen met de voorgestelde 
inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
16.  
Programma centrale 
bediening kunstwerken 
voortgangsrapportage 
2017/2018 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage 2017/2018 van programma centrale 

bediening kunstwerken vast te stellen;  
2. Provinciale Staten te informeren over de voortgang van programma 

centrale bediening kunstwerken met de voortgangsrapportage 
2017/2018 door middel van de aanbiedingsbrief. 

 
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                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    1                                                                                  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    2                                                                 
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    9, 10                              
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    11, 12, 13, 14, 15, 16                               
 
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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