OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 MAART 2016
Onderwerp
1.
Evaluatie pilotprojecten
burgerparticipatie en
vervolgtraject

2.
Beantwoording Statenvragen
nr.19 van dhr. A. Tekin
(PvdA) over faillissementen
van grote winkelketens
3.
Programmering subsidie
evaluaties 2016 o.b.v. het
Evaluatiekader Subsidies

4.
Zienswijze Notitie Reikwijdte
en Detailniveau
Kavelbesluiten I en II
Hollandse Kust (zuid)

5.
Vaststelling provinciaal
inpassingsplan
Netuitbreiding Kop van
Noord-Holland

Besluit

Het college besluit:
1. PS actief te informeren over de bevindingen van USBO en het
vervolgtraject door middel van een brief met bijlage.
2. de portefeuillehouder – gehoord de vergadering – te machtigen
redactionele wijzingen in de brief aan te brengen.
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. volgens het Evaluatiekader Subsidies, in 2016 de volgende vier
subsidieregelingen te evalueren:
• Bodemsanering Noord-Holland
• Versterken Bestuurskracht
• Cofinanciering Waddenfonds
• Quick win doorstromingsmaatregelen bus
2. Provinciale Staten te informeren via een brief.
Het college besluit:
1. een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de
Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) in te dienen bij het
ministerie van Economische Zaken door middel van verzending van
bijgevoegde brief;
2. PS actief te informeren door het toesturen van een brief en de
zienswijze.
Het college besluit:
1. de voordracht vast te stellen en deze aan PS toe te zenden
waarbij aan PS wordt voorgesteld:
a. het provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding Kop van NoordHolland vast te stellen;
b. de Nota van beantwoording provinciaal inpassingsplan
Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen (bijlage 18
van de Toelichting);
c. het definitieve PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ter visie
te leggen gedurende zes weken, vanaf 18 april 2016;
d. daarbij te vermelden dat de Crisis- en Herstelwet van toepassing
is;
e. in afwijking van de Startnotitie, PS voor te stellen geen gebruik te
maken van de provinciale regeling voor coördinatie van de
uitvoeringsvergunningen.
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6.
Evaluatie Uitvoeringsregeling Het college besluit:
subsidie Waterbewust
1. de evaluatie van de Uitvoeringsregeling subsidie Waterbewust vast te
stellen;
2. de rapportage ter informatie toe te sturen aan PS met een brief.
7.
Dijkversterking Den Oever coördinatie ter visielegging

8.
Bezoek Gedeputeerde
Talsma aan Hannover Messe
2016

9.
Vaststellen plan van aanpak
Regionaal Actieprogramma
Wonen ZuidKennemerland/IJmond

10.
Gedeeltelijke intrekking
reactieve aanwijzing
bestemmingsplan
Loosdrecht Landelijk Gebied
Noordoost-2012 (gemeente
Wijdemeren)

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgestelde
ontwerpprojectplan dijkversterking Den Oever en de onderliggende
rapporten, waaronder het Milieueffectrapport (MER);
2. het ontwerpprojectplan van HHNK, inclusief de onderliggende
rapporten waaronder het MER en alle ontwerp-uitvoeringsbesluiten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.9 van de Waterwet vrij te
geven voor het indienen van zienswijzen, te publiceren en zes weken
ter inzage te leggen;
3. door middel van brieven het MER dijkversterking Den Oever ter
advisering voor te leggen aan de Commissie voor de
Milieueffectrapportage en de wettelijke adviseurs zijnde het Ministerie
van Economische Zaken en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;
4. door middel van een brief PS te informeren over het besluit;
5. de portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele
aanpassingen in de publicatietekst.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde Talsma tot het
bezoeken van de Hannover Messe;
2. in te stemmen met dit buitenlandse bezoek;
3. PS hiervan met een brief op de hoogte te stellen;
4. na afloop een verslag van het werkbezoek ter informatie aan PS te
sturen.
Het college besluit:
1. het plan van aanpak 'Regionaal Actieprogramma Wonen ZuidKennemerland/IJmond 2016 t/m 2020' vast te stellen;
2. de regio Zuid-Kennemerland/IJmond te informeren via een brief.
3. De portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de
brief aan te passen.
Het college besluit:
1. conform het besluit de reactieve aanwijzing d.d. 8 juli 2015 op het
bestemmingsplan 'Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost - 2012'
zoals door de gemeenteraad is vastgesteld op 28 mei 2015 in te
trekken voor zover het de regels en de verbeelding betreft die
betrekking hebben op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 24 in
Loosdrecht;
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2. PS in kennis te stellen van dit besluit via een brief.
3. de brief aan de Raad ook in afschrift te sturen aan de advocaat.

11.
Ontwerp ruimtelijke
spelregels zon in het
landelijk gebied

Het college besluit:
1. de ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied in ontwerp
vast te stellen;
2. de wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in
ontwerp vast te stellen;
3. de ontwerp ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied en
de ontwerp wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV)
ter bespreking voor te leggen aan de Commissie Ruimte, Wonen en
Water van 21 maart 2016 door toezending van een brief aan
Provinciale Staten (PS).
4. de portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – de
brief aan PS aan te passen en parallel daaraan nog een aantal dingen
uit te zoeken.

12.
Verkeersveiligheidsanalyse
N205

13.
Beantwoording Statenvragen
nr.14 van dhr. J.H. Leever
(ONH) over rapport ongeval
Zaanse Den Uylbrug

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport “Verkeersveiligheidsanalyse N205";
2. het aanbrengen van bermverharding en ribbelmarkering aan de
slootkant van de N205 tussen de N232 en de Vijfhuizerweg (lengte 3
km) nader te onderzoeken en als project op te nemen in de studiefase
van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur;
3. Provinciale Staten te informeren over de resultaten van de studie door
middel van een 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.

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:
8
6, 7
1
5
9, 10, 11
12, 13
2, 3, 4

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.
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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