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Onderwerp  
  
1.  
Consultatieronde programma 
bodemdaling veenweiden 
 

Het college besluit: 
1. ten behoeve van het op te stellen programma bodemdaling 

veenweiden een consultatieronde met alle partners inzake 
bodemdaling te starten om hun wensen, randvoorwaarden en inbreng 
in dit programma te vernemen; 

2. de heer prof. dr. C. P. Veerman te benoemen tot onafhankelijk 
bestuurlijk procesbegeleider voor deze consultatieronde; 

3. PS hierover te informeren per brief. 
  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.13 van dhr. F.A.S. Zoon 
(PvdD) over privacygevoelige 
informatie delen met 
Microsoft 

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.  
Wijzigingen Leidraad 
Landschap en Cultuurhistorie 
2018 
 

Het college besluit: 
1. de gewijzigde Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 vast te 

stellen; 
2. te bepalen dat de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 zoals 

deze luidde voorafgaand aan de bekendmaking van dit besluit, van 
toepassing blijft ten aanzien van een bestemmingsplan, een 
wijzigingsplan of een uitwerkingsplan waarvan het ontwerp voor de 
datum van vaststelling ter inzage is gelegd, en ten aanzien van een 
omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 3 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening, waarvan de aanvraag voor de datum van 
vaststelling is ingediend; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
4.  
Onderzoek Airbnb in Noord-
Holland  

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek Airbnb in 

Noord-Holland; 
2. Provinciale Staten met brief te informeren over dit  onderzoek. 

  
5.  
Beslissing op bezwaar 
Distriport Wob Zonnepark 
 

Het college besluit: 
1. het bezwaarschrift van Distriport Noord-Holland B.V., gericht tegen 

het besluit van 4 juli 2018 (kenmerk 1071142/1090029), conform 
het advies van de Hoor- en Adviescommissie gegrond te verklaren en 
een nieuw besluit te nemen op het verzoek om informatie over de 
ontwikkeling van een zonnepark op de locatie Jaagweg in de 
gemeente Koggenland; 

2. aan bezwaarde de kosten van de inhuur van professionele 
rechtsbijstand te vergoeden tot een bedrag van € 1.503,--; 

3. PS te informeren door middel van brief. 
  
6.  
Bestuursakkoord 
Wieringermeer 
 

Het college besluit: 
1. een bestuursakkoord Wieringermeer met het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier en de gemeente Hollands Kroon aan te 
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gaan; 
2. de portefeuillehouders Landbouw en Economie en Ruimtelijke 

Ordening en Wonen te machtigen deze namens GS te ondertekenen 
op 7 maart 2019 bij de stuurgroep Gebiedsplan Wieringermeer; 

3. PS te informeren via brief. 
  
7.  
Annotatie agenda dagelijks 
bestuur OD NHN d.d.           
6 maart 2019 

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 6 maart 
2019; 

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

  
8.  
Annotatie agenda algemeen 
bestuur OD NHN d.d. 6 
maart 2019 
 

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord d.d. 6 maart 
2019; 

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

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 149 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over voormalige 
vuilstort, nu golfbaan, 
in Westwoud 

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. 

  
10.  
Ontwerp Natura 2000- 
beheerplan Naardermeer 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerp Natura 2000-beheerplan Naardermeer 2019-2025 vast te 

stellen; 
2. het ontwerp-beheerplan ter inzage te leggen; 
3. Provinciale Staten met brief te informeren over dit besluit. 

  
11.  
Overdracht verhalenplatform 
Oneindig Noord-Holland aan 
Noord-Hollands Archief 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de overdracht van de activiteiten voor het in 

stand houden van het Verhalenplatform Oneindig Noord-Holland door 
de Stichting Oneindig Noord-Holland (SONH) aan het Noord-Hollands 
Archief (NHA), en deze ontwikkeling te steunen; 

2. hiervoor aan het NHA een bedrag van € 125.000 jaarlijks beschikbaar 
te stellen in de vorm van een subsidie; 

3. het intellectueel eigendom (IE) van het Verhalenplatform ONH over te 
dragen aan het NHA voor € 1,=, onder gelijke voorwaarden als 
genoemd in ons besluit van 12 juni 2018 (1034403/1054437); 

4. de Stichting Oneindig Noord-Holland en het Noord-Hollands Archief 
van dit besluit op de hoogte te stellen door middel van bijgaande 
brieven; 

5. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
6. de portefeuillehouder te machtigen tot overdracht van het IE. 
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12.  
Exploitatie publieksfunctie 
Huis van Hilde 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de gewijzigde opzet van de exploitatie van de 

publieksfunctie van Huis van Hilde; 
2. de portefeuillehouder te machtigen om deze gewijzigde opzet 

contractueel vorm te geven; 
3. PS per brief over deze besluiten te informeren. 

  
13.  
Exploratieprogramma 
aardwarmte Metropoolregio 
Amsterdam (MRA) 
 

Het college besluit: 
1. het ‘Convenant versnelling aardwarmte MRA' aan te gaan met het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energiebeheer 
Nederland en de provincie Flevoland; 

2. de portefeuillehouder energie te machtigen het convenant te 
ondertekenen; 

3. PS te informeren door middel van brief. 
  
14.  
Verkenning 
brandstoffenmixbeleid 
 

Het college besluit: 
1. de verkenning brandstoffenmixbeleid vast te stellen; 
2. het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, dat na de provinciale 

verkiezingen zal worden gevormd, te adviseren conform de 
aanbevelingen uit de verkenning de passende besluiten voor het 
vervolg te nemen; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over dit 
besluit. 

  
15.  
Landelijke Contourennota 
Toekomstbeeld OV 2040 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Contouren Toekomstbeeld OV 2040 

(landelijke Contourennota); 
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

  
16.  
Realisatie HOV-halte Royal 
FloraHolland 
 

Het college besluit: 
1. de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van de HOV-halte 

Royal FloraHolland met de Vervoerregio Amsterdam, gemeente 
Aalsmeer en Royal FloraHolland aan te gaan; 

2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de overeenkomst te 
ondertekenen; 

3. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om eventuele 
redactionele wijzigingen in de tekst van de overeenkomst door te 
voeren; 

4. PS te informeren via brief. 
  
17.  
Beantwoording ingekomen 
brief van de gemeenteraad 
van de gemeente 
Haarlemmermeer inzake 
zienswijze Duinpolderweg 
 

Het college besluit: 
1. de brief van de gemeenteraad van Haarlemmermeer te beantwoorden 

met bijgaande brief; 
2. PS en GS van Zuid-Holland te informeren. 
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18.  
Wijzigingsbesluit 
Privacyreglement 
verkeersregistratiesystemen 
vaarwegen provincie Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. het Privacyreglement verkeersregistratiesystemen vaarwegen 

provincie Noord-Holland te wijzigen; 
2. het onder 1. bedoelde wijzigingsbesluit te publiceren in het 

Provinciaal Blad. 

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

over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   7, 8, 9, 10 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779   1, 2 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   11, 12, 13 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   3, 4 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344   14, 15, 16, 17, 18 
H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   5, 6 
 
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/

