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Onderwerp 
 

Besluit 
 

  
1.  
Startnotitie provinciaal 
inpassingsplan Schil 
Naardermeer  

Het college besluit: 
1. de startnotitie provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer vast te 

stellen; 
2. de startnotitie provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer ter 

informatie aan PS te sturen. 
  
2.  
Wob-verzoek Blaricum aan 
Zee  
 

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

informatie over het project Blaricum aan Zee openbaar te maken; 
2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren; 
3. de openbare documenten te publiceren op de website 

www.noordholland.nl/wob; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

  
3.  
Wob-verzoek inzake 
overeenkomst met 
adviesbureau Berenschot 
voor het opstellen van 
herindelingsontwerpen en  
–adviezen Gooi en 
Vechtstreek  

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

informatie over de opdracht aan adviesbureau Berenschot voor het 
opstellen van herindelingsontwerpen en –adviezen voor gemeenten in 
de Gooi en Vechtstreek openbaar te maken; 

2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren; 
3. het openbaar te maken document te publiceren op de website 

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

  
4.  
Definitieve herijking 
provinciaal erfgoedregister in 
de gemeente Medemblik  

Het college besluit: 
1. in het kader van de herijking van het provinciaal erfgoedregister en 

op grond van artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening Noord-
Holland 2018 in de gemeente Medemblik de navolgende 
monumenten per 1 december 2018 definitief uit het provinciale 
erfgoedregister uit te schrijven: 
- Zuideinde 4 te Abbekerk; 
- Turfhoek 2 te Medemblik; 
- Vooreiland 1 te Medemblik; 
- Vooreiland 20 te Medemblik; 
- Achterom 9 te Medemblik; 
- Bagijnhof 16 te Medemblik; 
- Nieuwstraat 45 te Medemblik; 
- Nieuwstraat 61 te Medemblik; 
- Oosterhaven 9 te Medemblik; 
- Oosterhaven 19 te Medemblik; 
- Oosterhaven 30 te Medemblik; 
- Oosterhaven 42 te Medemblik; 
- Oosterhaven 46 te Medemblik; 
- Oosterhaven 52 te Medemblik; 
- Tuinstraat 42 te Medemblik; 
- Westerhaven 22 te Medemblik; 

http://www.noordholland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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- Westerhaven 29 te Medemblik; 
- Midwouder Dorpsstraat 17 te Midwoud; 
- Midwouder Dorpsstraat 19 te Midwoud;  
- Midwouder Dorpsstraat 23 te Midwoud; 
- Raadhuisplein 1 te Wervershoof; 
- Grote Zomerdijk 33 te Wognum; 

2. de belanghebbenden van dit besluit op de hoogte te stellen; 
3. de gemeente Medemblik, de Minister van OCW en de 

Monumentenwacht Noord-Holland hierover te informeren; 
4. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

de contouren van de voormalige provinciale monumenten in het 
kadaster aan te passen; 

5. Provinciale Staten over dit besluit te informeren via brief; 
6. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 2, 3 en 4 uit te voeren. 

  
5.  
Redengevende omschrijving 
provinciaal monument 
Forteiland te IJmuiden, 
gemeente Velsen  

Het college besluit: 
1. in het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister de 

redengevende omschrijving van het provinciale monument Kustfort 
IJmuiden in de gemeente Velsen vast te stellen; 

2. de directeur Beleid te machtigen aan de eigenaar en 
belanghebbenden van het monument dit besluit bekend te maken. 

  
6.  
Klimaat- en Energieakkoord 
 

Het college besluit: 
1. PS te informeren over het proces rondom het Klimaat-en 

Energieakkoord; 
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
7.  
Koersdocument Fiets 
(concept) 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het concept koersdocument Fiets; 
2. het concept koersdocument Fiets ter informatie aan te bieden aan 

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

  
8.  
Vaststellen van de 
jaarrekening 2016 van het 
Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie 
Noord-Holland  

Het college besluit: 
1. de jaarrekening 2016 van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

provincie Noord-Holland” vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  
9.  
Algemeen privacyreglement 
persoonsgegevens van 
personeelsleden Noord-
Holland 2018  

Het college besluit: 
1. het Algemeen privacyreglement persoonsgegevens van 

personeelsleden Noord-Holland 2018 vast te stellen;  
2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 

  
10.  
Publiceren GS declaraties 
internet 1e kwartaal 2018  

Het college besluit: 
1. het bijgaand overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en 
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facturen van GS-leden, zoals die in het eerste kwartaal 2018 in de 
financiële administratie zijn verantwoord, vast te stellen;  

2. de te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde 
wijze openbaar te maken op de website van de provincie; 

3. de bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende 
declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen 
(bijlage 2); 

4. de verklaring(en) van ontbrekende bonnen te publiceren op internet. 
  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 35 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over de 
fusielocatie van de drie 
Egmondse voetbalclubs  

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 38 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) over projecten 
van op non-actief gestelde 
projectleider Bergen  

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. 

  
13.  
Beantwoording vervolg 
Statenvragen nr.36 van mw. 
I.A. Bezaan (PVV) over 
mogelijke zwakke plekken in 
selectie- en 
benoemingsprocedure 
Burgemeesters  

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. 

  
14.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.44 van mw. L.D. Vermaas 
(Partij voor de Dieren) over 
de pulsvisserij  

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.  
Aangaan convenant 
bedrijventerreinen West-
Friesland  
 

Het college besluit: 
1. het convenant ‘Regionaal convenant werklocaties West-Friesland’ aan 

te gaan met regio West-Friesland betreffende de planning, 
programmering en herstructurering van bedrijventerreinen; 

2. het convenant ‘Regionaal convenant werklocaties West-Friesland’ aan 
te merken als regionale afspraak, zoals vermeld in artikel 5a van de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening en conform artikel 3 van de 
Uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen 2017; 

3. portefeuillehouder Economie te machtigen het convenant ‘Regionaal 
convenant werklocaties West-Friesland’ te tekenen; 

4. PS door middel van brief te informeren. 
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16.  
Ophoging subsidieplafond 
POP3-regeling Jonge 
landbouwers 2017  

Het college besluit: 
1. het subsidieplafond voor de regeling Jonge landbouwers 2017 van de 

Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland van €550.000,-  
(GS besluit 999802-999812) te verhogen met €275.000,- en vast te 
stellen op €825.000,-; 

2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
3. PS te informeren via brief. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    1, 2                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    7, 8, 9, 10, 13                                                                                  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    3                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    4, 5, 6 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    11, 12                                           
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    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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Onderwerp Besluit 

1. 
Huisvesting provincie 
Noord-Holland 
 

 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de verkenning naar de 

mogelijke bestemmingen van de vrije kantoorruimte (de 
toelichting op de GS nota); 

2. kennis te nemen van de brief van de OR aangaande 
voorgesteld besluit; 

3. de makelaar DTZ Zadelhoff de opdracht te geven om vóór 
1/5/2017 een huurder te vinden voor de 1e etage op 
Houtplein 33 die een 5 of 10 jarig huurcontract met ons wil 
aangaan; 

4. in geval een huurder is gevonden een integrale fiscale risico 
inventarisatie- en analyse te laten verrichten en mede aan de 
hand van de uitkomsten hiervan in juni 2017 definitief te 
besluiten een huurcontract aan te gaan met die huurder; 

5. als er op 1/5/2017 geen geschikte huurder is gevonden te 
besluiten de 1e etage op Houtplein 33 in te richten als 
projecthotel met vergaderruimtes en samenwerkingsruimtes 
voor externe relaties, innovatie lab en showcase ruimtes;  

6. de fracties in Paviljoenslaan 3 en 5 te huisvesten direct na de 
verkiezingen in 2019 en Paviljoenslaan 7 en 9 te verkopen; 

7. Start Ups in de kleine winkelplint op Houtplein 33 te 
huisvesten bij wijze van pilot voor de duur van 1 jaar waarna 
een evaluatie volgt. Dit te realiseren in 2017; 

8. het andere deel van de winkelplint te verhuren en zolang er 
geen huurder in zit, het te gebruiken om met burgers in 
contact te komen, en te laten zien met welke projecten en 
activiteiten PNH bezig is, burgers en bedrijven fysiek naar 
binnen te halen; 

9. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b, van 
de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te 
leggen op bijgevoegde Toelichting op de Nota GS en deze 
voort te laten duren totdat verkoop dan wel verhuur 
gerealiseerd is; 

10. Provinciale Staten door middel van inliggende brief in kennis  
      te stellen van de evaluatie huisvesting en de besluiten. 
 

2. 
Annotatie 
bestuursvergadering GNR 
30 maart 2017 
 
 

 

 

 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van het openbare deel van de 

bestuursvergadering van het GNR van 30 maart 2017, en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie; 

2. kennis te nemen van de agenda van het besloten deel van de 
bestuursvergadering van het GNR van 30 maart 2017, en in te 
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie; 

3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
lid, sub f, geheimhouding op de besluitpunten 1 en 2 en 
onderliggende stukken op te leggen en de geheimhouding 
m.b.t. besluitpunt 1 op te heffen per 31 maart 2017. 

3. 
Voorstel inzake 

 
Het college besluit: 
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bodemverontreiniging 
Dorpsstraat 65-67 te 
Obdam, gemeente 
Koggenland 
 

1. het bedrijf Kamp BV een eenmalig aanbod te doen van 
maximaal 10.000, - euro zulks ter finale kwijting en Pels 
Rijcken te machtigen via bijgaande brief het voorstel te 
versturen; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Provinciewet, in 
samenhang met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, 
sub b, van de Wob, geheimhouding op te leggen op dit besluit 
en op de onderliggende stukken en voort te laten duren totdat 
de vaststellingsovereenkomst is ondertekend dan wel totdat 
de onderhandelingen definitief zijn gestaakt. 

 
4. 
Reactie op concept 
Bestuurlijke nota 
Randstedelijke Rekenkamer 
over het vervolgonderzoek 
beheer en onderhoud 
Wegen en Kunstwerken 
 
 

 
Het college besluit: 
1. de reactie op het concept Bestuurlijke nota vervolgonderzoek 

beheer en onderhoud Wegen en Kunstwerken van de 
Randstedelijke Rekenkamer vast te stellen conform bijgaande 
brief en deze ter kennis te brengen aan de Randstedelijke 
Rekenkamer; 

2. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang 
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f, van 
de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te 
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en die 
voort te laten duren totdat het definitieve rapport door de 
Randstedelijke Rekenkamer is vastgesteld en aan PS is 
gezonden. 

 
5. 
Annotatie 
bestuursvergadering GNR 
22 juni 2017 
 

 
 
Het college besluit: 
1.    kennis te nemen van de agenda van de bestuursvergadering 
       van het Goois Natuurreservaat van 22 juni 2017, en in te 
       stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
       annotatie; 
2.    op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
       samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
       lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
       onderliggende stukken en de geheimhouding m.b.t. het 
       openbare deel van de GNR-vergadering op te heffen per 23 
       juni 2017. 
 

6. 
Aandeelhoudersvergadering 
ODENH d.d. 12 april 2018 
 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in het kapitaal van Ontwikkelingsfonds 

Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH) in te 
stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in de agenda 
van de aandeelhoudersvergadering d.d. 12 april 2018: 
a. de vaststelling van de jaarrekening 2017; 
b. het verlenen van decharge aan de heer A.H.A. Hoogeland 

voor het door hem gevoerde beleid in 2017; 
2. op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 

samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, lid 2, 
sub b en f, van de Wet openbaarheid van bestuur, 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de 
onderliggende stukken en op te heffen per 13 april 2018; 
de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen – met 
recht - van substitutie voornoemde 
aandeelhoudersvergadering bij te wonen. 
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7. 
Annotatie agenda AB 
Omgevingsdienst OFGV d.d. 
28 juni 2017 
 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi 
en Vechtstreek d.d. 28 juni 2017; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie; en 

3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in 
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10, tweede 
lid, sub f, geheimhouding op te leggen op dit besluit en 
onderliggende stukken en op te heffen per 29 juni 2017. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    2, 3, 5, 7                                            
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    1, 4    
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    6   
 
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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