OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 APRIL 2017
Onderwerp
1.
Heroverweging
landbouwgebieden in de
Provinciale Ruimtelijke
Verordening

Besluit

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de verkenning van Tauw ‘Schaalvergroting in de
landbouw met ruimtelijke kwaliteit provincie Noord-Holland’;
2. als uitwerking van het coalitieakkoord PS voor te stellen om het
regime voor gecombineerde landbouw op te heffen en het regime
voor grootschalige landbouw toe te passen voor de hele provincie;
3. met maatwerk te sturen op een goede ruimtelijke kwaliteit door het
stellen van nadere regels, op basis van een in artikel 26 lid 4 PRV te
creëren bevoegdheid voor een goede ruimtelijke inpassing van
nieuwe en uitbreidende agrarische bedrijven;
4. de wijziging uit te werken en mee te nemen in de eerstvolgende
herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening bij het thema
landbouw;
5. PS te informeren met brief;
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

2.
Planstudie Verbinding A8-A9: Het college besluit:
1. geen extra tunnelvariant voor het Nul-plusalternatief uit te werken in
geen extra tunnelvariant
het PlanMER Verbinding A8-A9;
Nulplusalternatief in de
PlanMER
2. Provinciale Staten te informeren met brief.
3.
Pilot 'fiets als natransport'

4.
Beslissing op bezwaar
Handelskwekerij Salomo BV

5.
Auditopvolging per 1 maart
2017

6.
Vergadering regiegroep MRA
6 april 2017

Het college besluit:
• PS d.m.v. brief te informeren over de stand van zaken betreffende de
pilot 'fiets als natransport'.
Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie van 31 maart
2016 het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit als volgt te herroepen:
op basis van de second opinion van SAOZ (d.d. 24 februari 2017) op
het nadeelcompensatieadvies van Gloudemans (d.d. 27 december
2016) bezwaarde coulancehalve een vergoeding voor
deskundigenkosten toe te kennen van € 5.220,- exclusief BTW.
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:
• in te stemmen met de agenda voor de vergadering van de Regiegroep
Metropoolregio Amsterdam van 6 april 2017 en de bijbehorende
stukken.
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7.
Samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt! 2017 –
2020 en jaarprogramma De
Kop Werkt! 2017

8.
Tussenstand Provinciaal
Milieubeleid 2015-2018

9.
Uittreedsom
Geestmerambacht

10.
Beantwoording Statenvragen
nr.17 van dhr J.H. Leever
(ONH/VSP) over Subsidies
m.b.t. bouwplan
seniorenwoningen Den Burg
Texel

Besluit
Het college besluit:
1. met burgemeester en wethouders van Hollands Kroon, Schagen, Texel
en Den Helder bijgaande samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt!
2017-2020 aan te gaan;
2. in te stemmen met het ‘Jaarprogramma 2017 De Kop Werkt!’ ter
besluitvorming voor de Stuurgroep van De Kop Werkt! op 12 april
2017;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de
definitieve Samenwerkingsovereenkomst en het Jaarprogramma 2017
van De Kop Werkt!;
4. Provinciale Staten te verzoeken de geheimhouding die zij in hun
vergadering van 6 februari 2017 hebben bekrachtigd (agendapunt 3a)
op te heffen per 10 april 2017;
5. de portefeuillehouder Economie te machtigen namens Gedeputeerde
Staten de Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Tussenstand van de uitvoering van het
Provinciaal Milieubeleidsplan 2015-2018;
2. het Milieuverslag Tussenstand Milieubeleid 2015-2018 met brief aan
PS ter kennisname aan te bieden.
Het college besluit:
1. het bedrag van € 2.614.148,- vast te stellen als vergoeding voor de
uittreding uit het recreatieschap Geestmerambacht, onder
voorbehoud van definitieve vaststelling van de uittreedsom als
uitkomst van de gerechtelijke procedure(s) en onder voorbehoud van
alle rechten;
2. aan het recreatieschap Geestmerambacht de door de provincie
berekende uittreedsom van € 2.614.148,-- over te maken;
3. het Algemeen bestuur van het recreatieschap Geestmerambacht
hierover per brief te informeren;
4. Provinciale Staten hierover per brief te informeren.
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.

11.
Uitvoeringsregeling Water als Het college besluit:
1. de uitvoeringsregeling Water als Economische Drager, waterrecreatie
Economische Drager
Noord-Holland 2017 vast te stellen;
Waterrecreatie Noord2. het subsidieplafond voor de regeling voor het jaar 2017 vast te
Holland 2017
stellen op € 200.000;
3. de twee bovenstaande besluiten te publiceren in het provinciaal blad;
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Besluit
4. de bijgaande toelichting doeltreffendheid subsidies vast te stellen;
5. Provinciale Staten te informeren met brief.

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
11
5, 6
10
1
2, 3, 4
7

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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