OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 NOVEMBER 2016
Onderwerp
1.
Letter Of Intent Slim
Energienet Heerhugowaard

2.
Project fietspad Prins
Hendrikzanddijk Texel

3.
Definitieve bestuurlijke
afspraken Basisvisie
Recreatietoervaart

4.
Bestuurlijke consultaties
AMvB’s en Aanvullingswet
Grondeigendom

5.
Wijziging Provinciale
Ruimtelijke Verordening

Besluit
Het college besluit:
1. de Letter Of Intent ‘Slim Energienet Heerhugowaard’ met
Heerhugowaard, HVC, WEC, Stichting Woonwaard NoordKennemerland, Rabobank, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
en OVAL aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid, Cultuur en Bestuur te
machtigen om deze Letter Of Intent namens GS te ondertekenen;
3. PS over dit besluit te informeren door verzending van de brief.
Het college besluit:
1. om bij de eerste begrotingswijziging 2017 aan Provinciale Staten voor
te stellen:
a. een kasraming van € 357.837 op te nemen ten laste van de
reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen voor het project
Fietspad Prins Hendrikzanddijk Texel;
b. het project te plaatsen op de Lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling 2017;
2. onder voorbehoud van vaststelling van de eerste begrotingswijziging
2017 door Provinciale Staten, en nadat de gemeente Texel een
subsidieaanvraag heeft ingediend, een subsidie aan de gemeente
Texel te verlenen van € 357.837 in lump sum vorm;
3. de gemeente Texel bij brief op de hoogte te stellen van bovenstaande
besluiten;
4. door middel van brief PS te informeren.
Het college besluit:
1. de definitieve bestuurlijke afspraken Basisvisie Recreatietoervaart aan
te gaan met het ministerie van I&M en de colleges van de andere
provincies;
2. de portefeuillehouder Waterrecreatie te machtigen om namens GS de
bestuurlijke afspraken te ondertekenen;
3. Provinciale Staten van Noord-Holland door middel van brief te
informeren.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de IPO-reacties die zijn opgesteld in het kader
van de consultatie AMvB's Omgevingswet en de Aanvullingswet
Grondeigendom;
2. PS te informeren conform brief.
Het college besluit:
1. de definitieve Nota van Beantwoording van de wijziging van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening vast te stellen;
2. kennis te nemen van de intrekkingsbrief van de regio’s in NoordHolland Noord;
3. de statenvoordracht inclusief het ontwerp-besluit ter vaststelling van
de Provinciale Ruimtelijke Verordening, de toelichting op de wijziging
(bijlage 4) en de kaarten 8, 10 en 11 vast te stellen;
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4. kennis te nemen van het overzicht met wijzigingen ten opzichte van
de huidige verordening, het werkdocument PRV (met track changes),
de geconsolideerde versie (doorlopende tekst) en de concept
Uitvoeringsregeling ‘Regionale afspraken nieuwe stedelijke
ontwikkelingen Noord-Holland’;
5. door middel van brief de Nota van Beantwoording, de
Statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter vaststelling van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening, de toelichting op de wijziging
(bijlage 4), de kaarten 8, 10 en 11, het overzicht met wijzigingen ten
opzichte van de huidige verordening, het werkdocument PRV (met
track changes), de geconsolideerde versie van de PRV en de concept
Uitvoeringsregeling ‘Regionale afspraken nieuwe stedelijke
ontwikkelingen Noord-Holland’ aan Provinciale Staten te zenden;
6. de indieners van de reacties op de ontwerpwijziging te informeren
over de besluitvorming via bijgevoegde brieven;
7. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het
aanbrengen van redactionele wijzigingen in de stukken ten behoeve
van de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening door
Provinciale Staten;
8. na de vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening door
Provinciale Staten deze inwerking te laten treden door publicatie in
het provinciaal blad per 1 maart 2017.

6.
Slotrapportage economische
pakketten & voorstel
restmiddelen

7.
Beantwoording Statenvragen
nr.121 van dhr. J.H. Leever
(ONH) over de
bereikbaarheid Muiden
8.
Planning P&C producten
2017

Het college besluit:
1. de Slotrapportage pakket Duurzame Economie en de Noord-Hollandse
Investeringsimpuls Economie en Werkgelegenheid vast te stellen;
2. de € 332.262, - aan resterende middelen uit het economisch deel van
het pakket Duurzame Economie en de Noord-Hollandse
Investeringsimpuls Economie en Werkgelegenheid alsnog te besteden
en:
a. aan PS voor te stellen om ten behoeve van project “revitalisering
drie recreatie eilanden” een bedrag van € 327.500, - op de
begroting 2017 (Lijst Subsidies Buiten Uitvoeringsregeling) te
plaatsen ten name van Coöperatie Gastvrije Randmeren;
b. het onder a. genoemde voorstel middels de eerste
begrotingswijziging 2017 aan PS voor te leggen;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
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.
Het college besluit:
• de planning 2017 van de bestuurlijke behandeling van de P&Cdocumenten vast te stellen.
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9.
Toelichting op werkwijze lijst Het college besluit:
buiten uitvoeringsregeling
1. kennis te nemen van de informatie over de werkwijze ten aanzien van
subsidies
de lijst buiten uitvoeringsregeling subsidies;
2. PS te informeren door middel van brief.
10.
Het college besluit:
Terugkoppeling van het
1. met brief PS te informeren over het gesprek met minister Kamp op
gesprek met minister Kamp
24 oktober 2016;
op 24 oktober 2016 en
beantwoording van motie 50 2. met brief aan PS voor te stellen motie 50-2016 over de
veiligheidssituatie Petten als afgedaan te beschouwen.
(van 3 oktober 2016) over de
veiligheidssituatie Petten
11.
TWIN-H Greenport Aalsmeer
– actualisatie 2016

12.
Beantwoording Statenvragen
nr.119 van mw. J.F.L. Kaamer
van Hoegee (VVD) over
mogelijke fusie TATA steel
met het Duitse Thyssen
Krups
13.
Mandatering afhandeling
faunaschade door IPO/BIJ12

Het college besluit:
1. de voordracht ‘TWIN-H Greenport Aalsmeer – actualisatie 2016’ vast
te stellen en deze ter besluitvorming aan PS voor te leggen;
2. aan Provinciale Staten voor te stellen om het op 14 december 2010
met Voordracht 3 (kenmerk 2011/9469) door PS genomen besluit
inzake Greenport Aalsmeer te actualiseren door € 9.840.000 (van het
door PS beschikbaar gestelde bedrag ad €10 miljoen) in te zetten
voor:
a. € 5.000.000,- als cofinanciering onder POP3 voor de
verplaatsingsopgaven van de glastuinbouw in Noord-Holland;
b. € 4.840.000,- als provinciale uitvoeringsregeling voor de
moderniseringsopgaven van de glastuinbouw in Greenport
Aalsmeer;
3. de voordracht ‘TWIN-H Greenport Aalsmeer – actualisatie 2016’ met
brief aan PS te sturen;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
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.

Het college en de Commissaris van de Koning besluiten:
1. op grond van artikel 2, tweede lid onder c van de Verordening op de
behandeling van bezwaar- en klachtschriften Noord-Holland 2014 de
besluiten op grond van artikel 6, eerste lid van de Wet
Natuurbescherming (Staatsblad 2016, 32) aan te wijzen als categorie
waarvan de bezwaarschriften niet aan de Hoor- en adviescommissie
wordt voorgelegd;
2. vast te stellen het Mandaatbesluit verlenen tegemoetkoming
faunaschade Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland
aan het IPO/BIJ12;
3. vast te stellen het Besluit mandaat en volmacht
dassenovereenkomsten Gedeputeerde Staten en de commissaris van
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de Koning van de provincie Noord-Holland aan het IPO/BIJ12;
4. vast te stellen het Instemmingsbesluit Maatschappelijke Adviesraad
Faunaschade;
5. vast te stellen het Besluit aanwijzing IPO/BIJ12 vereffenaar
Faunafonds;
6. de onder besluitpunten 2 en 3 vastgestelde besluiten door middel van
brief ter instemming aan het IPO voor te leggen.

14.
Wijziging Uitvoeringsregeling Het college besluit:
1. de uitvoeringsregeling POP3 te wijzigen conform bijgaand
POP3 en openstellingswijzigingsbesluit;
besluiten POP3 investeringen
2. openstellingsbesluit Jonge Landbouwers vast te stellen en het
voor innovatie en regeling
subsidieplafond te bepalen op € 390.000,-;
Jonge landbouwers
3. het openstellingsbesluit POP3 ‘Fysieke investeringen voor de bredere
uitrol van innovaties binnen de agrarische sector’ vast te stellen en
het subsidieplafond te bepalen op € 2.340.000,-;
4. het openstellingsbesluit POP3 ‘Fysieke investeringen voor het
ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties binnen de
agrarische sector’ vast te stellen en het subsidieplafond te bepalen op
€ 2.340.000,-;
5. besluiten 1 tot en met 4 te publiceren in het Provinciaal Blad;
6. PS te informeren door middel van brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
M. Hartog
R. van der Werf
F. Paardekooper
H. Wijker

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

4632
4813
4813
3168
1860
5316

over de nummers:
13, 14
2, 3
1
4, 5
7, 8, 9
6, 10, 11, 12

3669
7779
9088
8189
9344
8683

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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