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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Annotatie en agenda 
Algemeen Bestuur 
Groengebied Amstelland 
d.d. 29 november 2018 
 

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

Bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland d.d.  
29 november 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng 
zoals verwoord in de annotatie. 

  
2.  
Gebiedsproces Harger- en 
Pettemerpolder 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorliggende eindplan voor gebruik en 

eigendom van grond in de Harger- en Pettermerpolder, waarmee circa 
90 ha nieuwe natuur wordt gerealiseerd; 

2. deel te nemen aan de kavelruil Harger- en Pettermerpolder waarbij: 
a. worden verkocht de percelen kadastraal bekend gemeente 

Schoorl, sectie A, nummers 120, 122, 123, 124, 168, 971, 1535, 
1472 (deel 2), 1474 en sectie F, nummers 1709 (deel 2), 1781 en 
sectie C, nummers 3872 en 3883, met een totale oppervlakte van 
27.12.72 ha voor een koopsom van € 819.102,-;  

b. worden aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente 
Schoorl, sectie A, nummers 160, 173 en 551, met een totale 
oppervlakte van 4.91.10 ha voor een koopsom van € 232.123; 

c. de kwalitatieve verplichting wordt gevestigd op de percelen 
kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie A, nummers 120, 
122, 123, 124, 168, 971, 1535, 1472 (deel 2), met een totale 
oppervlakte van 16.93.72 ha;  

3. de percelen kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie A, nummers 
160, 173, 174, 177, 178, 179, 516, 551, 570, 1418, 1322,1324, 
1472 (deel 1) 1678 en 1679, met een totale oppervlakte van 35.80.01 
ha, nog één jaar als agrarische grond uit te geven via geliberaliseerde 
pacht en daarna openbaar met een kwalitatieve verplichting als 
natuurgrond te verkopen; 

4. de afwaardering als gevolg van de omzetting van agrarisch gebruik 
naar natuur (ambitietypen N12.02 (kruiden- en faunarijk grasland), 
N12.04 (zilt en overstromingsgrasland) en N13.02 
(wintergastenweide), Natuurbeheerplan 2018) van de percelen 
kadastraal bekend gemeente Schoorl, sectie A, nummers 74(1), 76(1), 
88, 89, 90, 91, 682, 969, 1049, 1050, 1152, 1159, 1160 (deel 1) en 
1162 (deel 2), met een totale oppervlakte van 20.70.81 ha, integraal 
via de kavelruil te vergoeden op voorwaarde dat de kwalitatieve 
verplichting hiertoe wordt gevestigd via notariële akte; 

5. portefeuillehouder natuur te machtigen voor het ondertekenen van de 
kavelruilovereenkomst; 

6. Provinciale Staten te informeren over bovenstaande besluiten door 
middel van brief. 

  
3.  
Benoeming voorzitter 
Commissie Regionaal 
Overleg luchthaven Texel 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten voor te stellen om de wethouder milieu van de 

gemeente Texel te benoemen als voorzitter van de Commissie 
Regionaal Overleg Luchthaven Texel; 
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2. de Statenvoordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten toe te 
zenden. 

  
4.  
Vaststellen definitief 
actieplan geluid provinciale 
wegen 2018-2022 
 

Het college besluit: 
1. actieplan geluid provinciale wegen 2018-2022 vast te stellen; 
2. de Nota van Beantwoording van het Actieplan geluid provinciale 

wegen 2018-2022 vast te stellen; 
3. de insprekers op de hoogte te stellen van het Actieplan geluid 

provinciale wegen 2018-2022 en de daarin aanwezige Nota van 
Beantwoording; 

4. in te stemmen met de brief aan Provinciale Staten over deze 
besluiten; 

5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
5.  
Voortgang diffuus lood in de 
bodem 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 

Voortgang bij de aanpak van diffuus lood in de bodem. 
  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 122 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over sloop 
door de provincie van een 
stolpboerderij 
 

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. 

  
7.  
Beslissing op bezwaar 
planschade N23; 
mevrouw J.C. Stijnman-van 
Maarschalkerweerd, 
Zesstedenweg 15 te 
Scharwoude 
 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in haar bezwaar tegen de afwijzing van haar verzoek om 

planschadevergoeding te ontvangen; 
2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit van 26 april 2018 (949483/1071331) niet te 

herroepen, maar aan te vullen. 

  
8.  
Beslissing op bezwaar 
planschade N23; 
mevrouw E.A. Venema-
Visser, Zesstedenweg 16 te 
Scharwoude 
 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in haar bezwaar tegen de afwijzing van haar 

planschadeverzoek te ontvangen; 
2. het bezwaar ongegrond te verklaren;  
3. het bestreden besluit van 26 april 2018 ( 949494/1071415) niet te 

herroepen, maar op een punt aan te vullen. 
  
9.  
Verkoop grasland aan 
bewoners Havenstraat te 
Zijdewind 
 

Het college besluit: 
1. het kadastrale perceel gemeente Niedorp, sectie F nummer 910 

gedeeltelijk groot 3.652 m² onderhands te verkopen voor de 
verkoopprijs van € 63.910,- aan de aanliggende bewoners van de 
Havenstraat 12,16,18, 18A, 20, 22, 22A, 24 en 26 te Zijdewind in 
afwijking van het verkoopbeleid; 
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2. Provinciale Staten te informeren over bovenstaand besluit door 
middel van brief. 

  
10.  
Verkoop agrarische woning 
Klieverweg 20 te Slootdorp 
 

Het college besluit: 
• tot verkoop van de agrarische woning Klieverweg 20 te Slootdorp, 

kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, nummer 650, 
voor een koopsom van € 470.000,- k.k. 

  
11.  
Leidraad bij reorganisaties 
 

Het college besluit: 
1. de “Leidraad bij reorganisaties 2018“ (Leidraad) en het “Besluit 

mobiliteit bevorderende maatregelen bij begeleiding van werk naar 
werk bij reorganisaties 2018” (Besluit) vast te stellen onder 
voorbehoud van overeenstemming met de vakbonden in het 
Georganiseerd Overleg; 

2. het voorgenomen besluit tot vaststelling van de Leidraad en het 
Besluit ter overeenstemming voor te leggen aan de vakbonden in het 
Georganiseerd Overleg;  

3. het Sociaal Statuut Noord-Holland 2012 in te trekken per 
ingangsdatum van de Leidraad; 

4. de Leidraad en het Besluit na overeenstemming te publiceren in het 
Provinciaal Blad;  

5. de OR schriftelijk te informeren na definitieve vaststelling van de 
Leidraad en het Besluit. 

  
12.  

Overeenkomst Nationaal 
Groenfonds inzake 
projectrekening 
Programma Oostelijke 
Vechtplassen 
 

Het college besluit: 
1. de overeenkomst voor de projectrekening voor het programma 

Oostelijke Vechtplassen aan te gaan met het Nationaal Groenfonds en 
de provincie Noord-Holland; 

2. bijgaande brief aan de financiers van het programma Oostelijke 
Vechtplassen te verzenden en daarnaast een partnerovereenkomst op 
te stellen waarin onder andere wordt vastgelegd hoe (met welk 
kasritme) de financiers hun bijdrage aan het Groenfonds overmaken; 

3. de portefeuillehouder te machtigen om eventuele redactionele 
wijzigingen in de tekst van de stukken aan te brengen;  

4. de directeur Beleid te machtigen de overeenkomst voor de 
projectrekening te ondertekenen. 

  
13.  
Bestuurlijke reactie 
Managementletter 2018 
Publiek Belang Accountants 
 

Het college besluit: 
1. de bestuurlijke reactie op de Managementletter 2018 van Publiek 

Belang Accountants vast te stellen; 
2. de Managementletter 2018 en de bestuurlijke reactie ter informatie 

door te zenden aan Provinciale Staten. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    1, 2, 3, 4 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    11, 12 
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    13 
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M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    5, 6 
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    7, 8, 9, 10 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  
 
• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking 

of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar 
zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.  
 

 
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/

