
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 2 OKTOBER 2018 
 
 

 1 

Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Datarapporten luchtkwaliteit 
2017 IJmond, Havengebied 
Amsterdam en 
Haarlemmermeer 
 

Het college besluit: 
1. De datarapporten luchtkwaliteit 2017 voor de regio’s IJmond, het 

Havengebied van Amsterdam en Haarlemmermeer vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van 

brief; 
3. De datarapporten luchtkwaliteit te verspreiden onder de 

belangstellende derden door middel van brieven; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Annotatie 
bestuursvergadering Goois 
Natuurreservaat d.d.   
4 oktober 2018 
 

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

Goois Natuurreservaat (GNR) van 4 oktober 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.98 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) inzake gevolgen 
van de voorzet van de 
Advocaat-Generaal Europees 
Hof van Justitie m.b.t. 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. 

  
4.  
Vijfde Nota Grondbeleid 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-vijfde Nota Grondbeleid vast te stellen; 
2. de ontwerp-vijfde Nota Grondbeleid door middel van bijgaande 

voordracht ter besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen; 
3. de voordracht met bijgaande brief aan Provinciale Staten te 

verzenden; 
4. na vaststelling door Provinciale Staten van de vijfde Nota Grondbeleid 

een wijziging van het besluit mandaat, volmacht en machtiging 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor te leggen teneinde de 
individuele portefeuillehouder bevoegd te maken tot het nemen van 
besluiten voor grondtransacties inzake enkelvoudige opgaven tot 2 
miljoen euro. 

  
5.  
Opname van de Verbinding 
A8-A9 en de Verbinding 
Haarlemmermeer - Duin- en 
Bollenstreek in het 
programma ‘Samen bouwen 
aan Bereikbaarheid’ 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het op 17 juli 2018 door Rijk en regio genomen 

besluit over opname van de Verbinding A8-A9 en de Verbinding 
Haarlemmermeer – Duin– en Bollenstreek in het programma ‘Samen 
bouwen aan Bereikbaarheid’;  

2. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
6.  
Beslissing op bezwaar 
Haarlems Dagblad (Wob) – 

Het college besluit: 
1. bezwaarde in zijn bezwaren te ontvangen; 
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2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het bestreden besluit te handhaven en alleen in zoverre te herroepen, 

dat de motivering en de grondslag worden gewijzigd; 
4. het besluit per brief aan bezwaarde bekend te maken. 

  
7.  
Memorie van Antwoord bij 
de Begroting 2019 
 

Het college besluit: 
1. de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2019 

vast te stellen; 
2. de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2019 te 

zenden naar PS; 
3. de portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele 

aanpassingen aan te brengen in de stukken. 
  
8.  
Ontwerp wijziging Reglement 
voor het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht 2017 
 

Het college besluit:  
1. het ontwerpbesluit wijziging Reglement voor het waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht 2017 vast te stellen;  
2. het ontwerpbesluit vrij te geven voor terinzagelegging en het 

indienen van zienswijzen gedurende 6 weken;  
3. het ontwerpbesluit aan het dagelijks bestuur van het waterschap 

Amstel, Gooi en Vecht te sturen met brief; 
4. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
9.  
Reisvoornemen 
gedeputeerde Stelling van 
Amsterdam naar Wenen in 
het kader van het Europees 
jaar van het Cultureel 
Erfgoed 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voornemen van gedeputeerde J. Geldhof tot 

het afleggen van een werkbezoek aan Wenen in het kader van het 
‘Europees jaar van het Cultureel Erfgoed’; 

2. Provinciale Staten hiervan met bijgevoegde brief op de hoogte te 
stellen; 

3. na afloop een verslag van het bezoek ter informatie aan Provinciale 
Staten te zenden. 

  
10.  
Verhogen subsidieplafonds 
Uitvoeringsregeling subsidie 
toekomstbestendige 
winkelgebieden Noord-
Holland 2018 
 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds van thema 2 en thema 3 van de 

Uitvoeringsregeling Subsidie Toekomstbestendige Winkelgebieden 
2018 te verhogen met ieder € 150.000; 

2. de voor de ophoging benodigde middelen te dekken uit de reserve 
Bedrijventerreinen; onderdeel Ondersteuning Toekomstbestendige 
Werklocaties binnen het Uitvoeringsprogramma HIRB 2017-2019; 

3. de gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669                                 1, 2, 3       
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779                                         8                                         
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882                                         9  
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F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344                               4, 5, 6, 7 
H. Wijker          tel. (06) 5316 8683    10 
 
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. 
 
 
 


