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Annotatie bestuursvergadering GNR d.d. 28 maart 2019 

Het Goois Natuurreservaat (GNR) is een stichting die de natuurgebieden in het 
Gooi beheert. Deelnemers in het bestuur van de stichting zijn naast de 
provincie de gemeenten Amsterdam, Gooise Meren, Hilversum, Blaricum, Laren 
en Huizen. Het college bespreekt de agendapunten ter voorbereiding van de 
vergadering van het GNR bestuur. Gedeputeerde Tekin neemt als lid van het 
bestuur deel aan deze vergadering. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de bestuursvergadering van het Goois 
Natuurreservaat (GNR) van 28 maart 2019 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Beantwoording vraag van dhr. Bruggeman over woonboten Spuisluis en PIP 
Zeetoegang IJmond 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 4 maart 2019 heeft dhr. 
Bruggeman gevraagd of de woonboten Spuisluis in het Provinciaal 
Inpassingsplan Zeetoegang IJmond liggen. Gedeputeerde Staten antwoorden 
per brief dat dit niet het geval is. 
 

Besluit 
Door middel van inliggende brief aan Provinciale Staten de, tijdens de 
vergadering van Provinciale Staten van 4 maart jl. gestelde, vraag van dhr. 
Bruggeman over de woonboten Spuisluis en het Provinciaal Inpassingsplan 
Zeetoegang IJmond, te beantwoorden. 
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Aanwijzingsbesluit toezichthouders Interbestuurlijk Toezicht 

Met dit aanwijzingsbesluit worden de inspecteurs Interbestuurlijk toezicht als 
toezichthouder in de zin van de Gemeentewet aangewezen. Hierdoor kunnen 
zij bij de uitoefening van het toezicht een beroep doen op de formele 
bevoegdheden van een toezichthouder op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht. Interbestuurlijk toezicht wordt uitgevoerd zoals in het Beleid 
Interbestuurlijk Toezicht 2018-2021 is beschreven. 
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Besluit 
Het Aanwijzingsbesluit interbestuurlijk toezichthouders provincie Noord-
Holland 2019 vast te stellen. 
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Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming februari 2019 

In het voorliggende overzicht is een mutatie in de beleidsdoelenraming 
opgenomen. Het betreft budgettair neutrale aanpassingen tussen 
beleidsdoelen, welke geen consequenties hebben voor de omvang van het 
programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de 
rechtmatigheid. 
 

Besluit 
1. De budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2019 vast te 
stellen; 

2. PS met inliggende brief hierover te informeren. 
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Beantwoording brief Landschap NH en medeondertekenaars over A8A9 

Schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de brief van een aantal 
organisaties, waaronder Landschap Noord-Holland, over het project 
Verbinding A8-A9. 
 

Besluit 
1. De brief van Landschap NH en haar medeondertekenaars waarin de 
organisaties oproepen tot een "totale reset A8A9" schriftelijk middels 
bijgevoegde brief te beantwoorden; 

2. PS hierover te informeren. 
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Wijzigingsbesluit mandaat en volmacht subsidieverstrekking IPO ten behoeve 
van stichting CROW 

Gedeputeerde staten verlengen het mandaat aan het IPO voor de periode van 
2019 tot en met 2021 om namens de provincie Noord-Holland subsidie te 
blijven verstrekken ten behoeve van het kennisplatform verkeer en vervoer. 
Sinds 2018 wordt dit platform dat kennisvragen over verkeer en vervoer 
beantwoord voor decentrale overheden gefinancierd vanuit de provincies en de 
vervoerregio’s waarbij de provincies de subsidieverlening gezamenlijk hebben 
geregeld in IPO verband. Omdat bij het opzetten van de subsidieconstructie via 
het IPO alleen een mandaat is verleend voor 2018 is deze verlenging juridisch 
gezien nodig om de reeds bestaande subsidie voort te kunnen zetten tot en 
met 2021. 
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Besluit 
1. Vast te stellen de wijziging van het besluit mandaat en volmacht  
subsidieverstrekking IPO ten behoeve van stichting CROW inhoudende: 

a. het verstrekken van een subsidie aan de Stichting CROW voor het uitvoeren 
van het KpVV-kennisprogramma onder de opschortende voorwaarde dat 
Provinciale Staten dit bedrag in de begroting opnemen op de lijst subsidies 
buiten uitvoeringsregeling; 

b. de provinciale regels omtrent aanwijzingen voor de subsidieverstrekking 
Noord-Holland, d.d. 3 augustus 2018 (PB 2018/5822) niet van toepassing te 
verklaren op de subsidieverstrekking aan stichting CROW; 

c. het mandaatbesluit te verlengen tot 1 januari 2022; 

2. Het wijzigingsbesluit aan het bestuur van het IPO toe te zenden conform 
bijgaande brief (bijlage 5); 

3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief over dit wijzigingsbesluit 
te informeren (bijlage 6). 
 

7 
 

Besluit intrekken subsidie Biodiesel Amsterdam Real Estate II B.B. wijzigen 

De beschikking van 6 juli 2016 tot intrekking van de verleende subsidie aan 
Biodiesel Amsterdam Real Estate II B.V. van € 135.697,- te wijzigen, omdat de 
activiteiten waarvoor de subsidie was verleend niet zullen plaatsvinden. De 
subsidie was verleend op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie water als 
economische drager watergebonden bedrijvigheid Noord-Holland 2013. 
 

Besluit 
1. Vast te stellen het besluit tot wijziging van de intrekking van de verleende 
subsidie aan Biodiesel Amsterdam Real Estate II B.V.; 

2. Biodiesel Amsterdam Real Estate II B.V. te verzoeken om binnen twee weken 
te laten weten of zij het aanhangig gemaakte bezwaarprocedure wil 
voortzetten, dan wel intrekken; 

3. Betrokkenen hierover te informeren d.m.v. brief. 
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Agenda vergadering Dagelijks Bestuur Waddenfonds d.d. 28 maart 2019 

Gedeputeerde Loggen is lid van het Dagelijks Bestuur Waddenfonds. GS worden 
in kennis gesteld van de agenda van deze vergadering. 
 

Besluit 
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks Bestuur 
van het Waddenfonds d.d. 28 maart 2019 en in te stemmen met de 
voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 
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Aanvullend coördinatiebesluit Versterking Markermeerdijken 

GS hebben besloten de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten te 
coördineren die nodig zijn voor de versterking van Durgerdam en Katwoude. 
Daarnaast mandateren GS de Omgevingsdienst NZKG om de coördinatietaken 
voor de realisatie van het project Versterking Markermeerdijken uit te voeren. 
 

Besluit 
1. Op grond van artikel 5.8 Waterwet de voorbereiding van de besluiten die 
nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan Waterwet versterking 
Durgerdam en projectplan Waterwet versterking Katwoude te coördineren; 

2. De directeur van de Omgevingsdienst NZKG mandaat te verlenen tot het 
coördineren van nader te bepalen besluiten op grond van artikel 5.8 van de 
Waterwet ter verwezenlijking van het project Versterking Markermeerdijken en 
hierop het Besluit mandaat en machtiging Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 2018 Provincie Noord-Holland van toepassing te 
verklaren; 

3. De betrokken overheidsinstanties, zijnde: het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK), de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de 
Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord, het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat en de gemeenten Hoorn, Koggenland, Edam-Volendam, Waterland 
en Amsterdam, hierover met de bijgevoegde brieven te informeren. 
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Wijzigen en openstellen UVR HIRB 2017, tender 2019 

De subsidieregeling HIRB die is gericht op het aanpakken van de veroudering 
van, en het investeren in de vitaliteit van bedrijventerreinen wordt van 2 april 
t/m 9 mei weer opengesteld. De regeling is enigszins gewijzigd en geeft nu 
ook voor recent met HIRB-subsidie geherstructureerde bedrijventerreinen een 
mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatregelen ten behoeve van 
verbetering van het aanzicht en de duurzaamheid van bedrijfspanden op het 
terrein. 
 

Besluit 
1. De Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 
Bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 te wijzigen; 

2. Het subsidieplafond in een openstellingsbesluit vast te stellen op € 
2.100.000,- ; 

3. De Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 
Bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 en het subsidieplafond van € 
2.100.000 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
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4. De ABCD-lijst HIRB 2019 vast te stellen; 

5. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
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Verlengen Beheerovereenkomst PDENH 

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) investeert 
sinds 2015 namens de provincie Noord-Holland in duurzame ontwikkelingen 
op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. 
Het fonds participeert op dit moment in vijftien Noord-Hollandse 
ondernemingen. De provincie heeft op 26 maart 2019 besloten om de 
samenwerking met het fondsmanagement minimaal vijf jaar te verlengen. 
 

Besluit 
De beheerovereenkomst tevens inhoudende een aandeelhoudersinstructie tot 
uitvoering van het bestuur van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-
Holland BV (PDENH) welke op 9 april 2014 is gesloten tussen de provincie 
Noord-Holland en PDENH, en welke is gewijzigd bij overeenkomst op 21 
december 2017 en 23 maart 2018, met 5 jaar te verlengen conform artikel 6.4. 
van deze overeenkomst, door het ondertekenen van bijgevoegd 'allonge'. 
 

 

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

S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669  1  
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779  7, 8, 9  
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088  2, 3  
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344  4, 5, 6  
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/
https://www.officielebekendmakingen.nl/

