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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Eerste begrotingswijziging 
2019 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen; 
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de eerste 

begrotingswijziging vast te stellen; 
3. de ontwerp-eerste begrotingswijziging 2019 en Statenvoordracht met 

brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 

aanpassingen. 
  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.144 van dhr. A. Hietbrink 
(GroenLinks) over 
Startbeslissing MIRT-
verkenning Rottepolderplein 

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. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.153 van dhr. A. Hietbrink 
(GroenLinks) over Stuurgroep 
Duinpolderweg 

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.  
Wob-verzoek standpunt-
bepaling en contacten en 
correspondentie met 
ICOMOS/Unesco, ministerie 
van OCW en ministerie van 
I&W en van de stuurgroep 
A8-A9 
 

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

informatie over de standpuntbepaling en contacten en 
correspondentie met ICOMOS/Unesco, het ministerie van OCW en het 
ministerie van I&W en van de stuurgroep A8-A9 gedeeltelijk openbaar 
te maken en gedeeltelijk te weigeren; 

2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren; 
3. de openbare documenten te publiceren op de website www.noord-

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

  
5.  
Derde openstelling 
Uitvoeringsregeling subsidie 
Kennisontwikkeling Bodem 
en Water Noord-Holland 
2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water 

Noord-Holland 2017 voor de derde maal open te stellen; 
2. het subsidieplafond ad in totaal € 485.346,- en de indieningstermijn 

voor 2019 voor de Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling 
Bodem en Water Noord-Holland 2017 vast te stellen; 

3. het bij 2. genoemde besluit te publiceren in het Provinciaal Blad;  
4. PS te informeren met brief. 

  
6.  
Herbenoeming mevrouw 
Korff als lid Adviescommissie 
Schade Grondwater 
 

Het college besluit: 
• mevrouw dr. ir. M. Korff te herbenoemen als lid van de 

adviescommissie Schade Grondwater met terugwerkende kracht voor 
de periode 1 januari 2019 tot 1 januari 2023. 

  

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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7.  
Publiceren GS declaraties 
internet 4e kwartaal 2018 
 

Het college besluit: 
1. het bijgaand overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en 

facturen van GS-leden, zoals die in het vierde 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).  

  
8.  
Vaststellen Besluit tot 
wijziging van het Besluit 
mandaat, volmacht en 
machtiging Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland 

Het college van gedeputeerde staten en de commissaris van de 
Koning, ieder voor wat hun bevoegdheid betreft, besluiten: 
• vast te stellen het Besluit tot wijziging van het Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

  
9.  
Besluit tot afwijking op 
grond van hoofdstuk 5 
Verordening faunabeheer 
 

Het college besluit: 
1. zolang het streefaantal van de damhertenpopulatie zoals beschreven 

in het Faunabeheerplan damherten 2016-2020 nog niet bereikt is, af 
te wijken van de minimale oppervlakte-eis in de Verordening 
faunabeheer voor zover het betreft het werkgebied van de 
Wildbeheereenheid Zuid-Kennemerland; 

2. Wildbeheereenheid Zuid-Kennemerland te informeren over dit besluit 
door middel van bijgaande brief; 

3. Provinciale Staten en de betrokken partijen een afschrift te zenden 
van onze brief aan de Wildbeheereenheid Zuid-Kennemerland. 

  
10.  
Evaluatierapport 
detailhandelsbeleid Noord-
Holland 2015-2020 
 

Het college besluit: 
1. de evaluatie detailhandelsbeleid 2015-2020 vast te stellen en de 

aanbevelingen over te nemen; 
2. Provinciale Staten te informeren met brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
11.  
Resultaat Breedband 
buitengebied Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het resultaat m.b.t. breedband in het 

buitengebied van Noord-Holland; 
2. Provinciale Staten te informeren met brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
12.  
Openstellingsbesluit 2019 
toeslag toezicht natuur- en 
Stiltegebieden 
 

Het college besluit: 
1. overeenkomstig bijgevoegd Aanvullend Openstellingsbesluit 

Natuurbeheer 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- en 
landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 en voor bestaande 
beschikkingen op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- en 
landschapsbeheer SVNL voor het begrotingsjaar 2019 de volgende 
aanvraagperiode, subsidieplafond en tarief vast te stellen; 
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Aanvullende openstelling natuurbeheer op grond van de 
Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 
2016-2021 (SVNL 2016-2021): 
a. aanvraagperiode voor de regeling SVNL 2016-2021 voor 

natuurbeheer, van 1 februari 2019 tot 1 maart 2019; 
b. subsidieplafond voor beheer op terreinen binnen het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN), toeslag 
openstellingsbijdrage/onderdeel toezicht, en de tarieven op 
grond van de SVNL 2016-2021, zoals opgenomen in de bijlagen 
bij het Openstellingsbesluit 2019 natuurbeheer: € 1,3 miljoen. 
 

2. Het subsidieplafond, tarief en openstellingsperiode, overeenkomstig 
voorgaande besluiten, te publiceren in het provinciaal blad, en de 
directeur Beleid te machtigen om redactionele wijzigingen aan te 
brengen ten behoeve van de publicatie; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
  
13.  
Programma en doelen 
Bestuurlijk Bodemberaad    
23 januari 2019 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het programma voor het bestuurlijk 

bodemberaad op 23 januari 2019; 
2. kennis te nemen van het concept handelingsperspectief diffuus lood 

ter bespreking met gemeenten; 
3. PS door middel van brief te informeren. 

  
14.  
Voortgangsrapportage 
Actieagenda Circulaire 
Economie 2017-2020 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage actieagenda circulaire economie 2017-2020 

vast te stellen; 
2. de voortgangsrapportage actieagenda circulaire economie 2017-2020 

ter kennisname aan PS aan te bieden. 
  
15.  
Inschrijving overgang 
rechten en verplichtingen 
voormalige gemeente 
Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude 
 

Het college besluit: 
1. op grond van artikel 44, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling 

de overgang per 1 januari 2019 van registergoederen van de 
voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude naar de 
gemeente Haarlemmermeer in het Kadaster in te schrijven; 

2. het Kadaster hiertoe met bijbehorende brief te verzoeken; 
3. de gemeente Haarlemmermeer een afschrift van dit verzoek te sturen. 

  
16.  
Uitwerking motie 47-2018 
(d.d. 12 november 2018) 
culturele instellingen en  
evenementen 
 

Het college besluit: 
1. om op basis van motie 47-2018 twee uitvoeringsregelingen uit te 

werken ter ondersteuning van culturele instellingen en evenementen; 
2. Provinciale Staten via bijgaande brief over dit besluit te informeren en 

te vragen om de uitwerking van motie 47-2018 culturele instellingen 
en evenementen op de B-agenda van de vergadering van de 
commissie EEB van 11 februari 2019 te plaatsen. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    12, 13 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    5, 6, 7                         
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    8 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088    14, 15, 16 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    1, 2, 3, 4 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683    10, 11 
 
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/

