OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 APRIL 2016
Onderwerp
1.
Concept actie- en
uitvoeringsprogramma
Zaancorridor

2.
Voornemen tot vaststelling
van 25 redengevende
omschrijvingen van
provinciale monumenten in
de gemeente Bergen

3.
Besluit inzake verzoek van
Van Wersch tot vernietiging
Verkeersbesluit AGV-I

4.
Publiceren GS declaraties
internet 1e kwartaal 2016

5.
Zienswijze op de
begrotingswijziging 2016 en
Begroting 2017 van de OFGV

Besluit
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het concept actie- en uitvoeringsprogramma
Zaancorridor;
2. na bespreking het definitieve concept actie- en uitvoeringsprogramma
Zaancorridor ter vaststelling aan GS voor te leggen.
Het college besluit:
1. het voornemen bekend te maken om in het kader van de actualisatie
van de provinciale monumentenlijst de redengevende omschrijvingen
van 25 provinciale monumenten in de gemeente Bergen vast te
stellen;
2. de eigenaren en/of bewoners van deze 25 provinciale monumenten
van dit besluit op de hoogte te stellen;
3. de gemeente Bergen hierover te informeren;
4. de directeur Beleid te machtigen de besluiten nr. 2 en 3 uit te voeren.
Het college besluit:
1. naar aanleiding van het verzoek van de heer Van Wersch het
Verkeersbesluit Vaarwegen AGV-1 van 21 september 2009 niet te
vernietigen;
2. de brief met dit besluit aan Van Wersch te verzenden;
3. afschrift van de brief onder punt 2 te verzenden aan
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.
Het college besluit:
1. het overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en facturen van
GS- leden, zoals die in het eerste kwartaal 2016 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).
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2016 en de Begroting
2017 van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV);
2. PS met de Statenvoordracht te adviseren om de zienswijze op de
begrotingswijziging 2016 en de begroting 2017 van de OFGV vast te
stellen, en aan het Dagelijks Bestuur van de OFGV toe te sturen.
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Onderwerp
6.
Prealabele vraag
Naardervaart 1a van de
gemeente Gooise Meren

7.
Beantwoording Statenvragen
nr.43 van dhr. J.J.A.M. van
Hooff en dhr. N. Kaptheijns
(PVV) over ‘geen
Polenkampen in NoordHolland’
8.
Initiatiefvoorstel GroenLinks
inzake schuilstallen

9.
Beantwoording Statenvragen
nr.41 van dhr. W.
Hoogervorst (SP) over
verkeerssituatie rond
fietspad N247-oostzijde:
Monnickendam-Katwoude
(Gem. Waterland)
10.
Voortgangsrapportage HOV
in ’t Gooi

11.
WOB verzoek Platform NOG
over VENOM 2015

12.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2016 (3)

Besluit
Het college besluit:
1. de prealabele vraag over de Naardervaart 1a van de gemeente Gooise
Meren te beantwoorden volgens de brief;
2. Provinciale Staten van ons besluit op de hoogte stellen volgens de
brief en afschrift.
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:
1. het advies op het initiatiefvoorstel van de fractie GroenLinks inzake
schuilstallen vast te stellen;
2. het advies aan PS te versturen.
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:
1. de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het project HOV in 't Gooi
vast te stellen;
2. deze voortgangsrapportage door middel van brief te versturen aan de
leden van Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. te beslissen het verzoek om informatie van het Platform NOG van 23
februari 2016 met betrekking tot de Duinpolderweg te honoreren
conform de brief;
2. Provinciale Staten te informeren conform de brief;
3. de openbaar gemaakte documenten te publiceren op
http://www.noord-holland.nl/wob.
Het college besluit:
1. de budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2016 vast te
stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.
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Onderwerp

Besluit

13.
Beslissing op bezwaar
verzoek J.H. Rozenbeek
planschadevergoeding
Westfrisiaweg

Het college besluit:
1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren; en de bestreden beslissing van
6 november 2015 onder nummer 584746/709136 niet te herroepen,
maar aan te vullen;
3. de heer J.K. Rozenbeek conform de beslissing op bezwaar te
informeren.

14.
Jaarverslag 2015 Interne
Audit en Concerncontrol

15.
Audit jaarplan 2016

Het college besluit:
1. het jaarverslag 2015 Interne Audit en Concerncontrol vast te stellen
en met de brief ter informatie aan Provinciale Staten te sturen;
2. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. het jaarplan 2016 van Interne Audit vast te stellen;
2. dit jaarplan ter kennisname aan te bieden aan PS.

16.
Onderzoeksplan Provinciaal
Opdrachtgeverschap
OD’s en RUD
17.
Beantwoording Statenvragen
nr.29 van mw. J.M.E. de
Groot (SP) over het doden
van knobbelzwanen door
middel van afschot in het
Groene Hart
18.
Beantwoording Statenvragen
nr. 25 van mw. L.D. Vermaas
(PvdD) over de echte prijs
van melk

Het college besluit:
• het onderzoeksplan provinciaal opdrachtgeverschap OD’s en RUD
vast te stellen.
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 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.

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

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

(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514
(06) 3168
(023) 514
(023) 514

49
46
44
34
81
45
44

over de nummers:
5
3, 4
14, 15 16
2, 6, 7, 8
1
9, 10, 11, 12, 13
17, 18

57
39
09
25
89
72
21
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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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