OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 SEPTEMBER 2017
Onderwerp
1.
Aandeelhoudersbesluiten
Zeestad Beheer B.V.
inzake bezoekerscentrum
Atlantikwall en het Maritiem
Icoon

Besluit
Het college besluit:
1. als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de
voorgestelde schriftelijke besluiten buiten vergadering inzake (i) de
uitvoering van het project bezoekerscentrum Atlantikwall; en (ii) de
uitvoering van de realisatie van het Maritiem Icoon;
2. de portefeuillehouder te machtigen de goedkeuringsbesluiten te
ondertekenen.

2.
Annotatie agenda DB
Het college besluit:
vergadering Regionale
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks
uitvoeringsdienst NoordBestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d.
Holland Noord (RUD NHN) 20
20 september 2017;
september 2017
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN d.d. 20
september 2017.
3.
Stand van zaken aanpassing
SOK Goois Natuurreservaat

4.
Interprovinciale
gebiedsagenda
IJsselmeergebied

5.
Nieuwe Uitvoeringsregeling
subsidie collectieve
zelfbouw Noord-Holland
2017

6.
IPO Bestuur d.d. 20 en 21
september

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de stand van zaken van het
onderhandelingstraject om tot aanpassing te komen van de
Samenwerkingsovereenkomst tussen de participanten in de Stichting
Goois Natuurreservaat.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept Interprovinciale Gebiedsagenda
IJsselmeergebied als bouwsteen voor de nationale Gebiedsagenda
IJsselmeergebied 2050 en de provinciale Omgevingsvisie NoordHolland;
2. in te stemmen met de besluiten uit de Notitie Samenwerking
IJsselmeergebied;
3. de gedeputeerde Water te machtigen om zo nodig tekstuele
aanpassingen te plegen op de concept Interprovinciale
Gebiedsagenda IJsselmeergebied en deze vast te stellen in het
Bestuurlijk Overleg IJsselmeerprovincies op 22 september 2017.
Het college besluit:
1. de uitvoeringsregeling subsidie Collectieve Zelfbouw Noord- Holland
2017 vast te stellen;
2. het subsidieplafond voor de initiatieffase voor 2017 vast te stellen op
€ 283.000,-;
3. het subsidieplafond voor de renteloze lening in de
planontwikkelingsfase vast te stellen op € 1.164.000,-;
4. de uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds te publiceren in
provinciaal blad;
5. Provinciale Staten via brief te informeren.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van het IPO Bestuur van 20 en 21
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Besluit
september 2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals
verwoord in de annotatie.

7.
Beantwoording Statenvragen
nr. 73 van dhr. W.
Hoogervorst (SP) over
problemen door
werkzaamheden
Wilhelminasluis te Zaandam

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.

8.
Toekenning 'prof. dr. J.A. van Het college besluit:
Kemenadeprijs
1. de 'prof. dr. J.A. van Kemenadeprijs' toe te kennen aan de Raad voor
het openbaar bestuur;
2. PS te informeren door middel van brief.
9.
HAC-jaarverslag 2016

10.
Wonen en vliegen:
voornemen staatssecretaris
IenM tot doen vaststellen LIB
en bijbehorende
(proces)afspraken

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2016 van de Hoor- en
adviescommissie Noord-Holland (HAC);
2. het jaarverslag door middel van brief aan te bieden aan Provinciale
Staten via de statengriffier.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de in de (digitaal binnengekomen) brief van
staatssecretaris Dijksma beschreven (proces)afspraken;
2. op basis van de definitieve (per post nog te ontvangen) brief, de
staatssecretaris hierover te berichten door middel van brief;
3. een afschrift van de brief als bedoeld onder 2. naar gemeente
Amsterdam, provincie Zuid-Holland en Luchthaven Schiphol N.V. te
sturen;
4. Provinciale Staten over bovengenoemde besluiten te informeren door
middel van brief;
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
I. de Roo
F. Paardekooper

tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)

4632
4813
1830
2223
1860

over de nummers:
1, 2, 3, 10
4
8, 9
5
6, 7

3669
7779
6074
4882
9344

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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