OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 MAART 2016
Onderwerp
1.
Beantwoording Statenvragen
nr. 22 van dhr. L. van Raan
(PvdD) vervolgvragen over
Adventurepark in
Geestmerambacht
2.
Startnotitie Omgevingsvisie
NH2050

3.
Ontwerp ruimtelijke
spelregels voor zon in het
landelijk gebied, ontwerp
wijziging PRV en ontwerp
Uitvoeringsregeling

4.
Beantwoording Statenvragen
nr. 30 van mw. O.A.C. de
Meij (50PLUS) over hoogte
subsidie beeldkwaliteitsplan
bufferwoningen Kwadijk

Besluit
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 Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 vast te stellen;
2. de Statenvoordracht Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 en
bijbehorend ontwerpbesluit vast te stellen;
3. door middel van brief de Startnotitie Omgevingsvisie NH2050 met
Statenvoordracht en bijbehorend ontwerpbesluit aan Provinciale
Staten te zenden;
4. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het
aanbrengen van wijzigingen van redactionele aard en wijzigingen op
verzoek van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Water.
Het college besluit:
1. om, gehoord de Commissie RWW van 21 maart 2016, de door GS op 8
maart 2016 vastgestelde ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in
het landelijk gebied, de ontwerp wijziging van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening (PRV) en de ontwerp Uitvoeringsregeling
opstellingen voor zonne-energie ter inzage te leggen van 1 april tot
en met 12 mei 2016;
2. PS hierover te informeren door middel van brief.
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.

5.
Verkoop Wieringerrandweg 4 Het college besluit:
te Slootdorp
• tot verkoop van de woning aan de Wieringerrandweg 4 te Slootdorp,
kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, nummer 366,
met een oppervlakte van 0.07.45 ha aan de heer H.J. Sintenie,
mevrouw H. Montsma, de heer P.P. Montsma en mevrouw C.M. Koolen
voor een koopsom van € 167.000,- k.k.
6.
Green Deal Infranatuur

Het college besluit:
1. ter bevordering van de biodiversiteit langs infrastructurele werken, de
Green Deal Infranatuur met negentien partijen aan te gaan;
2. de directeur Beheer & Uitvoering te machtigen de Green Deal
Infranatuur namens het college van Gedeputeerde Staten te
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ondertekenen;
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.

7.
Ontwerp Programma van
Eisen OV concessie NoordHolland Noord

8.
Wob verzoek naar aanleiding
van het verkeersbesluit
Zijdelveld gemeente
Uithoorn

9.
Beantwoording Statenvragen
nr.31 van dhr. M.C.A. Klein
(CU-SGP) vervolgvragen over
rol kleinere bedrijven bij
aanbestedingen provincie NH
10.
Beantwoording Statenvragen
nr. 34 van dhr. N. Kaptheijns
(PVV) inzake opvang
asielzoekers in NoordHolland
11.
Wob-verzoek Berkhout is
Boos dd 15 februari 2016

Het college besluit:
1. het ontwerp Programma van Eisen met bijlagen ten behoeve van de
aanbesteding van de openbaar vervoer concessie Noord-Holland
Noord vast te stellen;
2. het ontwerp Programma van Eisen ter advisering te sturen aan het
Regionaal Overleg Consumentenbelangen OV (Rocov) Noord-Holland;
3. het ontwerp Programma van Eisen ter reactie toe te sturen aan de
gemeenten in het concessiegebied Noord-Holland Noord en aan de
aangrenzende OV-autoriteiten;
4. burgers en belanghebbenden de gelegenheid te geven om schriftelijk
te reageren op het ontwerp Programma van Eisen door deze te
publiceren op de website van de provincie Noord-Holland;
5. PS te informeren door middel van brief;
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. te beslissen op het verzoek om informatie van de heer L.K. Zoutendijk
dd. 6 februari 2016 over verkeersbesluit Zijdelveld;
2. de brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden aan de heer
Zoutendijk;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de
beantwoording van dit verzoek;
4. de openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noordholland.nl/wob .
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.
Het college besluit:
1. te beslissen op het verzoek om informatie van de Stichting &
Belangengroep Berkhout is Boos dd. 15 februari 2016 over alle
documenten met betrekking tot Distriport vanaf 9 februari 2015;
2. de brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden aan de
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Stichting & Belangengroep Berkhout is Boos;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de
beantwoording van dit verzoek;
4. de openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noordholland.nl/wob .

12.
Strategisch Beleidskader
Economie

13.
Instellingsbesluit
adviescommissie POP3
14.
Bestuurskrachtonderzoek
Gooi en Vechtstreek 2016

15.
Kadernota Cultuurbeleid
2017-2020

Het college besluit:
1. het concept Strategisch Beleidskader Economie ‘Noord-Holland
duurzaam, vernieuwend en ondernemend’ vast te stellen;
2. het Strategisch Beleidskader ter vaststelling aan Provinciale Staten
voor te leggen met de voordracht;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
• het instellingsbesluit voor de adviescommissie POP3 Landbouw vast
te stellen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de reacties van de gemeenten uit de Gooi en
Vechtstreek op de brief van GS van 17 december 2015 over het
bestuurskrachtonderzoek in de regio en van het verslag van het op
9 maart 2016 hierover gevoerde bestuurlijke overleg;
2. de gemeente Eemnes niet te betrekken in het
bestuurskrachtonderzoek Gooi en Vechtstreek;
3. met de gemeente Weesp tot afstemming te komen over haar
gemeentelijke bestuurskrachtonderzoek;
4. de onderzoeksvragen en de planning van het onderzoek naar
aanleiding van de reacties van de gemeenten en het gevoerde
bestuurlijke overleg aan te passen en op basis daarvan een offerte
uitvraag te doen voor de gemeenten Hilversum, Wijdemeren,
Blaricum, Laren en Huizen;
5. de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht te
berichten door middel van brief;
6. PS te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. het concept van de Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020, inclusief
bijlagen (kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie en Quickscan
Opgaven gemeenten) vast te stellen;
2. de Statenvoordracht van de Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 vast
te stellen en met de aanbiedingsbrief toe te sturen aan Provinciale
Staten;
3. de Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 met de aanbiedingsbrief ter
informatie toe te sturen naar de lijst van organisaties;
4. Gedeputeerde Cultuur te machtigen om eventuele reacties van
organisaties gebundeld door te zetten aan PS.
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16.
Beëindigen subsidierelatie
Monumentenwacht

17.
Onderzoek wettelijke
provinciale taken
bibliotheekstelsel in
relatie tot activiteiten
ProBiblio

Besluit
Het college besluit:
1. het voornemen tot beëindiging van de boekjaarsubsidie per 1 januari
2017 aan de stichting Monumentenwacht Noord-Holland als volgt te
herzien vanwege twee verleende garantieverklaringen in verband met
de B3-status van de stichting;
a. de boekjaarsubsidie aan de stichting Monumentenwacht NoordHolland trapsgewijs af te bouwen door verdeeld over 2017 en
2018 maximaal € 332.000,- aan subsidie te verstrekken, onder
het voorbehoud dat PS de benodigde middelen daarvoor bij de
begroting 2017 en 2018 beschikbaar stellen;
b. de subsidierelatie per 1 januari 2019 te beëindigen;
c. de garantieverklaringen per 1 oktober 2016 in te trekken;
2. de certificering van de inspectiemethodiek te faciliteren door middel
van subsidie aan de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit
Monumentenzorg (ERM);
3. de benodigde middelen voor certificering te dekken uit de reserve
Monumenten;
4. door middel van brief in de vorm van een aankondiging de stichting
Monumentenwacht Noord-Holland te informeren over besluit onder 1
en 2.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar wettelijke
taken in het bibliotheekstelsel;
2. uitwerking te geven aan de adviezen uit het onderzoek zoals
beschreven in de toelichting en deze uitwerking mee te nemen in het
Beleidskader Cultuur dat in het najaar door PS wordt vastgesteld;
3. het onderzoeksrapport met brief ter informatie aan Provinciale Staten
te sturen.

18.
Het college besluit:
Plaatsvervangend lid
Algemeen Bestuur
1. in te stemmen met de voordracht aan Provinciale Staten tot het
gemeenschappelijke regeling
aanwijzen van de heer J.Chr. van der Hoek als plaatsvervangend lid in
Waddenfonds en Algemeen
het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Bestuur Omgevingsdienst
Waddenfonds;
Noordzeekanaalgebied
2. de heer J. Chr. van der Hoek aan te wijzen als plaatsvervangend lid in
het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
namens de provincie Noord-Holland.
19.
Wijziging
Het college besluit:
gemeenschappelijke regeling 1. Provinciale Staten ingevolge artikel 51 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen te verzoeken op basis van bijgaande
Twiske-Waterland
Statenvoordracht de gewijzigde gemeenschappelijke regeling TwiskeWaterland te treffen;
2. Provinciale Staten te verzoeken toestemming te verlenen aan
Gedeputeerde Staten tot het treffen van de gewijzigde
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gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland;
3. onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten de
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Twiske-Waterland te treffen;
4. met brief de Statenvoordracht aan PS te zenden.

20.
Voortgang Bestuurlijk
Akkoord RUD NZKG+

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de brief van Omgevingsdienst IJmond en
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied over de voortgang van het
Bestuurlijk Akkoord regionale uitvoeringsdienst
Noordzeekanaalgebied+ uit 2012;
2. deze brief ter uitvoering van artikel 167, tweede lid, van de
Provinciewet te sturen aan Provinciale Staten.

21.
Beantwoording Statenvragen
nr. 32 van mw. C.
Boelhouwer en mw. J.M.E. de
Groot (SP) over de openbare
kennisgeving inzake de
Natuurbeschermingswet
1998
22.
Biomassavergasser MilenaOlga-Esme

23.
Onderzoekscentrum
biomassavergassing InVesta

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. PS d.m.v. de voordracht voor te stellen om € 500.000 beschikbaar te
stellen voor de
realisatie van de Biomassavergasser Milena-Olga-Esme;
2. de brief en voordracht te verzenden aan PS.
Het college besluit:
1. PS d.m.v. de voordracht voor te stellen om € 960.000 beschikbaar te
stellen voor de realisatie van het onderzoekscentrum voor
biomassavergassing InVesta;
2. de brief en voordracht te verzenden aan PS.

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:
1, 19, 20, 21, 22, 23
18
10, 14
15, 16, 17
2, 3, 4
5, 6, 7, 8, 9
11, 12, 13

57
39
09
25
89
72
21

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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Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.
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