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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Wob-verzoek inzake de 
reconstructie van de 
Dreef en het Houtplein in 
Haarlem 
 

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

informatie over de reconstructie van de Dreef en het Houtplein in 
Haarlem gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te weigeren; 

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

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

  
2.  
Reactie op ‘Zwartboek OV 
Noord-Holland Noord’ van de 
SP 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ‘Zwartboek OV Noord-Holland Noord’ van de 

SP; 
2. PS schriftelijk te informeren over onze reactie op het ‘Zwartboek OV 

Noord-Holland Noord’ van de SP. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.16 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over meer 
verkeer op N307 – 
geluidsoverlast in 
Broekerhaven 

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.  
Voortgangsrapport 2019 van 
de Regio Randstad 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van Strategische Terug- en Vooruitblik Europa, 

Voortgangsrapport 2019 van de Regio Randstad; 
2. door middel van brief PS te informeren. 

  
5.  
Grondstrategie Oostelijke 
Vechtplassen 
 

Het college besluit:- 
1. de grondstrategie Oostelijke Vechtplassen vast te stellen; 
2. na vaststelling van de grondstrategie te starten met de 

grondverwerving op onteigeningsbasis in de deelgebieden 
‘Kortenhoef-Oost’ en ‘Weersloot’, conform de uitgangspunten van de 
grondstrategie Oostelijke Vechtplassen; 

3. na twee jaar de grondverwerving in Oostelijke Vechtplassen te 
evalueren; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.17 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over Provincie moet 
woningbouw ondersteunen 
en niet afremmen 
 

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. 

  

http://www.noordholland.nl/wob
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7.  
Nationaal Tuinbouwakkoord 
 

Het college besluit: 
1. de intentieverklaring Nationaal Tuinbouwakkoord met diverse private 

en overheidspartijen aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Landbouw te machtigen deze intentieverklaring 

namens GS te ondertekenen op 14 maart 2019 tijdens de landelijke 
tuinbouwconferentie van Greenports Nederland; 

3. PS te informeren via brief. 
  
8.  
Uitstel verlenen voor de 
startdatum van het project 
'Herstructurering 
bedrijventerrein Nieuw 
Noord te Zandvoort’ 
 

Het college besluit: 
1. uitstel te verlenen voor de startdatum van het project 

‘Herstructurering bedrijventerrein Nieuw Noord te Zandvoort’; 
2. de unitmanager Subsidies te machtigen om de subsidieverlening te 

wijzigen. 

  
9.  
Voortgangsverslag Stichting 
Leefomgeving Schiphol 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van het voortgangsverslag van de Stichting 

Leefomgeving Schiphol en dit ter informatie naar PS te sturen. 
  
10.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
natuurcompensatie NH 
 

Het college besluit 
1. bijgaand besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling 

natuurcompensatie Noord-Holland vast te stellen; 
2. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
3. Provinciale staten hierover met brief te informeren. 

  
11.  
Annotatie vergadering 
dagelijks bestuur 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied       
15 maart 2019 
 

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 15 maart 
2019; 

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

  
12.  
Annotatie vergadering 
algemeen bestuur 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied       
15 maart 2019 
 

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 15 maart 
2019; 

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

  
13.  
Vaststellen 
uitvoeringsregelingen 
culturele instellingen en 
evenementen | motie 47-
2018 
 

Het college besluit: 
1. de uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele 

instellingen Noord-Holland 2019 vast te stellen; 
2. de uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen 

Noord-Holland 2019 vast te stellen; 
3. het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage 

verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019 vast te 
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stellen op € 2.000.000,-; 
4. het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale 

culturele evenementen Noord-Holland 2019 vast te stellen op 
€ 200.000,-;  

5. de onder 1 t/m 4 genomen besluiten bekend te maken in het 
provinciaal blad; 

6. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief op de hoogte te 
brengen. 

  
14.  
Overdrachtsdossier 2019 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Overdrachtsdossier 2019;  
2. het Overdrachtsdossier 2019 via de griffie aan de huidige en nieuwe 

leden van Provinciale Staten beschikbaar te stellen; 
3. het Overdrachtsdossier 2019 aan te bieden aan de leden van het 

nieuwe College van GS. 
  

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   9, 10, 11, 12 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779   4, 5, 14 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   13 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   6 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344   1, 2, 3 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   7, 8 
 
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/

