OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 SEPTEMBER 2016
Onderwerp
1.
Bestuursovereenkomst POP3
waterdoelen en
openstellingsbesluit nietproductieve investeringen
water

2.
Openstelling LEADER
projecten

3.
Auditopvolging per 1
september 2016

4.
Provinciale retaildeal (Rijk –
provincies)

Besluit
Het college besluit:
1. in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020
(POP3) met de Noord-Hollandse waterschappen de
bestuursovereenkomst ‘POP3 niet-grondgebonden regelingen voor
waterdoelen’ aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Landbouw te machtigen om in te stemmen met
eventuele redactionele wijzigingen van de bestuursovereenkomst en
deze namens GS te ondertekenen;
3. in het kader van POP3 (hoofdstuk 2 paragraaf 6 van de
Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland) de subsidieregeling ‘nietproductieve investeringen water’ open te stellen, daarbij als
openstellingstermijn 5 oktober 2016 t/m 30 november 2016 te
hanteren en het subsidieplafond te bepalen op € 14.500.000,-;
4. de portefeuillehouder Landbouw te machtigen om de tekst van de
subsidieregeling ‘niet-productieve investeringen water’ nog aan te
passen indien de komende bespreking van de selectiecriteria in het
Comité van Toezicht POP daar aanleiding toe geeft;
5. het instellingsbesluit adviescommissie POP 3 Water vast te stellen;
6. besluit 3 en besluit 5 te publiceren in het Provinciaal Blad;
7. PS over voorgaande besluiten te informeren.
Het college besluit:
1. de ‘Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht’, vastgesteld door GS op
16 februari jl. in te trekken;
2. de ‘Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht’ versie juli 2016 vast te
stellen;
3. portefeuillehouder van het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3,
te machtigen om in te stemmen met eventuele wijzigingen van de
‘Lokale ontwikkelingsstrategie Kopkracht’, mits de wijzigingen geen
financiële of beleidsmatige consequenties hebben;
4. het openstellingsbesluit ‘uitvoering van LEADER projecten’ vast te
stellen en daarbij het subsidieplafond te bepalen op € 1.800.000,-;
5. besluit 4 te publiceren in het provinciaal blad;
6. PS te informeren over besluit 1, 2 en 4.
Het college besluit:
1. de notitie auditopvolging vast te stellen;
2. deze notitie d.m.v. brief ter kennisname door te sturen naar
Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. een retaildeal aan te gaan met het ministerie van Economische Zaken
en alle provincies en daarmee een signaal af te geven dat de provincie
haar regierol en verantwoordelijkheid serieus neemt met betrekking
tot de detailhandel;
2. Portefeuillehouder voor Economische Zaken te machtigen tot het
ondertekenen van de provinciale retaildeal;
3. Provinciale Staten met brief te informeren.
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5.
Uitwerkingsrichtingen MKB
innovatiefondsen

Besluit
Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde uitwerkingsrichtingen van de MKB
innovatiefondsen, inclusief de globale financiële verdeling;
2. het ministerie van EZ te laten weten dat de Provincie € 2 miljoen wil
besteden aan de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)
in 2017;
3. het voorstel ter bespreking voor te leggen aan PS.

6.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.107 van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over ratjetoe-opstelling De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
windturbines Groetpolder
beschikbaar.
7.
Terugblik op het Nederlands
Europees voorzitterschap
2016
8.
Rapportages
luchtkwaliteitsmetingen
IJmond, Havengebied
Amsterdam en
Haarlemmermeer 2015

9.
Werking Algemene
Verordening recreatieschap
Alkmaarder- Uitgeestermeer
in deelgebied "De
Buitenlanden"

10.
Natuurbeheerplan 2017

Het college besluit:
• kennis te nemen van de diverse activiteiten die tijdens het Nederlands
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2016 mede door
Noord-Holland zijn georganiseerd, dan wel gefaciliteerd.
Het college besluit:
1. de datarapporten luchtkwaliteit 2015 vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van
brief;
3. de datarapporten luchtkwaliteit 2015 te plaatsen op de provinciale
website;
4. de datarapporten luchtkwaliteit te verspreiden onder de
belanghebbende derden door middel van brieven.
Het college besluit:
1. aan Provinciale Staten voor te stellen om een verklaring van geen
bezwaar te verlenen aan het Algemeen Bestuur van het recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer voor wijziging van de Algemene
verordening ten aanzien van verruiming van het werkingsgebied met
“De Buitenlanden”;
2. het onder 1 genoemde besluit door middel van aanbiedingsbrief,
Voordracht en ontwerpbesluit voor instemming voor te leggen aan
Provinciale Staten;
3. na instemming van Provinciale Staten het Algemeen Bestuur van het
recreatieschap Alkmaarder- Uitgeestermeer door middel van een brief
op de hoogte te stellen van het besluit van Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. de voordracht voor Provinciale Staten tot instemming met het
Natuurbeheerplan 2017 inclusief digitale kaarten en de nota van
beantwoording op de zienswijzen vast te stellen;
2. voornemens te zijn om op grond van artikel 19 lid 6 sub a en b van
de Provinciale Ruimtelijke Verordening -na het horen van de
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3.
4.
5.
6.

Statencommissie- de begrenzing EHS te wijzigen conform de kaart 4
Ecologie PRV;
de voordracht en met de bijbehorende stukken en de voorgenomen
wijziging van de EHS aan Provinciale Staten te zenden;
indieners van een zienswijze te informeren door middel van brief;
gemeenten, natuurbeheerders en agrarische collectieven te
informeren door middel van brief;
de gedeputeerde (portefeuillehouder natuur), of diens
plaatsvervanger te machtigen om redactionele of technische
wijzigingen aan te brengen in het Natuurbeheerplan 2017; de
bijbehorende kaarten en de brieven.

11.
Wijziging Uitvoeringsregeling Het college besluit:
natuur- en landschapsbeheer 1. de uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland
Noord-Holland 2016-2021
2016-2021 (SVNL 2016-2021) te wijzigen;
(SVNL 2016-2021)
2. de gewijzigde SVNL 2016-2021 te publiceren in het provinciaal blad;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren.
12.
Financiering en organisatie
natuurbeheer en –
ontwikkeling
2017 (SNL)

Het college besluit:
1. tot wijziging van de uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en
Landschap Noord-Holland (SKNL) van het Subsidiestelsel Natuur en
Landschap (SNL);
2. op grond van de uitvoeringsregelingen SVNL, SVNL 2016-2021 en
SKNL voor het begrotingsjaar 2017, onder voorbehoud van
vaststelling van de begroting 2017 door Provinciale Staten, vast te
stellen:
a. de aanvraagperiode voor de regeling SVNL van 15 november 2016
tot en met 31 december 2016;
b. subsidieplafonds en tarieven op grond van de SVNL, zoals
opgenomen in bijlage 7 bij deze nota, voor continuering van
gecoördineerd agrarisch weide- of akkervogelbeheer met
€ 170.000 voor 2017;
c. de aanvraagperiode voor de regeling SVNL 2016-2021 voor
collectieve aanvragen agrarisch natuurbeheer vanaf de dag na
publicatie van de openstelling tot en met 31 december 2016;
d. subsidieplafonds en tarieven op grond van de SVNL 2016-2021,
zoals opgenomen in bijlage 7 bij deze nota voor uitbreiding van
collectief agrarisch natuurbeheer van 2017 tot en met 2021 per
leefgebied:
− open grasland: € 100.000 per jaar of € 500.000 totaal;
− open akkerland of droge dooradering: € 290.000 per jaar,
€ 1.450.000 totaal;
− natte dooradering: € 60.000 per jaar, € 300.000 totaal;
− agrarisch water: € 370.000 per jaar, € 1.850.000 totaal;
e. de aanvraagperiode voor de regeling SVNL 2016-2021 voor
natuurbeheer van 15 november 2016 tot en met 31 december
2016;
f. subsidieplafonds en tarieven op grond van de SVNL 2016-2021,
zoals opgenomen in bijlage 7 bij deze nota voor natuurbeheer,
incl. toeslagen, en monitoring binnen het Natuurnetwerk
Nederland (NNN) in de periode 2017-2022:
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−
−

continuering beheer: € 5.010.000/jr. of € 30.060.000 totaal;
nieuw beheer na functiewijziging: € 180.000/jr, of
€ 1.080.000 totaal;
− monitoring van natuurwaarden € 150.000/jr. of € 900.000
totaal;
− een eenmalige bijdrage organisatiekosten voor
natuurbeheerders met minder van 75 ha natuur: € 93.000
voor 2017;
g. de aanvraagperiode voor de regeling SKNL van 1 januari 2017 tot
en met 31 december 2017;
h. subsidieplafond voor kwaliteitsimpulsen SKNL in 2017:
o functiewijziging (particulier natuurbeheer): € 4.525.000,-;
o investeringssubsidie bij functiewijziging: € 1.500.000,-;
o investering voor kwaliteitsverbetering, waarbij uitsluitend
aanvragen worden gehonoreerd voor terreinen buiten
Natura2000-gebieden: € 375.000,-.
3. de subsidieplafonds, tarieven en openstellingsperioden,
overeenkomstig voorgaande besluiten, te publiceren in het
provinciaal blad, en de directeur Beleid te machtigen om redactionele
wijzigingen aan te brengen ten behoeve van de publicatie;
4. Provinciale Staten te informeren met brief.
13.
Handhaving van illegale
bewoning/illegale
recreatiewoningen door de
gemeente Bergen

14.
Reactie structuurvisie
Egmond aan den Hoef

Het college besluit:
1. door middel van brief het college van de gemeente Bergen te
verzoeken om voor 1 januari 2017 een strategisch plan van aanpak
over de handhaving van illegale bewoning/illegale recreatiewoningen
aan te leveren;
2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
• een zienswijze in te dienen op de ontwerp structuurvisie Egmond aan
den Hoef in de gemeente Bergen door middel van brief.

15.
Het college besluit:
Wijziging begrenzing
Ecologische Hoofdstructuur
1. voornemens te zijn om op grond van artikel 19, lid 6, aanhef en
in PRV in het kader van
onder b, Provinciale Ruimtelijke Verordening, na het horen van de
kleinschalige ontwikkeling in
Statencommissie Ruimte, Wonen en Water de begrenzing Ecologische
Laren
Hoofdstructuur op kaart 4 ecologie behorende bij de PRV te wijzigen
overeenkomstig bijgaande detailkaart;
2. de kaart zoals bedoeld in besluitpunt 1 ter bespreking te verzenden
aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Water door middel van
brief;
3. de gemeente Laren te informeren door middel van brief.
16.
Verrekening financiële
vergoeding Weg over
Anna’s Hoeve

Het college besluit:
1. te reageren op brief Hilversum d.d. 17 mei 2016 inzake vastlegging
afspraken over compensatie voor bestemmingswijziging woonwijk
plan Anna’s Hoeve door middel van brief;
2. de portefeuillehouder te mandateren eventuele redactionele
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wijzigingen in de brief door te voeren;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

17.
Tijdelijke vervanging
gedeputeerde Talsma

Het college en de commissaris van de Koning besluiten:
• het besluit tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en
machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2012 en het
Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning
van Noord-Holland vast te stellen.

18.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.106 van mw. C.
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
Boelhouwer (SP) over
Recreatie Noord-Holland N.V. 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.

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

4632
4813
1830
4813
3168
1860
5316

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

3669
7779
6074
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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