OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 JANUARI 2018
Onderwerp
1.
WOB-verzoek GS-vergadering
7 november 2017

2.
Bestuurlijke reactie
Management Letter 2017 EY
Accountants

3.
Beantwoording Statenvragen
nr.3 van mw. C. Boelhouwer
(SP) en dhr. J.A. Haijen (SP)
over uitbreidingsplannen
Schiphol
4.
Beantwoording Statenvragen
nr.108 van dhr. A.E. Tijssens,
mw. S. Klaassen, dhr. H.W.
Struben en dhr. F.K. de Groot
(D66) inzake documentaire
Beerput Nederland
5.
Uitvoeringsregeling subsidie
opruimen drugsafval 2018

6.
Evaluatie gebiedscommissie
Laag Holland

Besluit
Het college besluit:
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde
informatie over de GS-vergadering van 7 november 2017 gedeeltelijk
te weigeren en gedeeltelijk openbaar te maken;
2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren;
3. de openbaar te maken documenten te publiceren op de website
www.noord-holland.nl/wob;
4. PS hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. de bestuurlijke reactie op de Management Letter 2017 van EY
Accountants vast te stellen;
2. de Management Letter 2017 en de bestuurlijke reactie ter informatie
door te zenden aan Provinciale Staten.
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. de uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval Noord-Holland
2016 vast te stellen;
2. het subsidieplafond voor 2018 op grond van de uitvoeringsregeling
als bedoeld onder punt 1 vast te stellen op € 28.929;
3. de onder 1 en 2 bedoelde besluiten te publiceren in het Provinciaal
Blad.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het evaluatierapport over het functioneren van
de gebiedscommissie Laag Holland en de daarin opgenomen
conclusies en aanbevelingen;
2. kennis te nemen van het uitgebrachte advies van de
gebiedscommissie aan GS, waarin de commissie aangeeft de
aanbevelingen te willen opvolgen;
3. de gebiedscommissie Laag Holland te continueren, in ieder geval tot
en met 31 december 2019, met het verzoek aan de commissie om in
de komende periode ‘actiever’ te worden en haar werkterrein te
verbreden met adviezen over water, in relatie tot de
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Besluit
veenweideproblematiek, en recreatie;
4. het secretariaat van de gebiedscommissie extern te gaan bemensen,
in ieder geval tot en met 31 december 2019;
5. de gebiedscommissie te informeren per brief;
6. Provinciale Staten te informeren per brief.

7.
Wob verzoek inzake GS Nota
en bijbehorende stukken
besluit over arhi-procedure
Gooi en Vechtstreek van
7 november 2017

Het college besluit:
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde
informatie over de GS stukken van 7 november 2017 over het vervolg
van de arhi-procedure Gooi en Vechtstreek te weigeren en te
constateren dat de overige stukken reeds openbaar zijn;
2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren;
3. PS hierover te informeren door middel van brief.

8.
Opleggen geheimhouding
Het college besluit:
raming variant I N236 Franse 1. wegens het verzoek in de Commissie M&F van 27 november 2017 van
Kampweg
de fracties van de PvdA en ChristenUnie-SGP om gebruik te maken
van het aanbod van de gedeputeerde om een nadere financiële
onderbouwing te geven van Variant I Franse Kampweg,
geheimhouding op te leggen op deze onderbouwing en deze op
grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet vertrouwelijk
(onder geheimhouding) voor PS ter inzage te leggen wegens het
belang genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, en tweede lid, sub b,
van de Wet openbaarheid van bestuur;
2. Provinciale Staten door middel van brief te verzoeken om
geheimhouding te bekrachtigen.
9.
N247 KANS

10.
Openbaar maken
vaststellingsovereenkomst
provincie Noord-Holland Heijmans N23

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau
van de planstudie Knoop A10-N247-s116 (KANS);
2. in te stemmen met het publiceren door de Vervoerregio Amsterdam
van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de planstudie
KANS met de mogelijkheid voor de omgeving hierop te reageren;
3. PS te informeren met brief.
Het college besluit:
1. aan Provinciale Staten voor te stellen om de in de vergadering d.d. 29
mei 2017 bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van de
vaststellingsovereenkomst tussen provincie Noord-Holland en
Heijmans over project N23 Westfrisiaweg per 1 maart 2018 op te
heffen met uitzondering van bijlage 3;
2. de geactualiseerde geheimhoudingenlijst zoals aangeboden aan PS
per brief d.d. 2 november 2017 (kenmerk 1003512/1003514) daarop
te corrigeren en ter vaststelling aan PS aan te bieden;
3. de voordracht aan Provinciale Staten aan te bieden.
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11.
Initiatiefvoorstel PvdA en
CDA inzake Pilot combinatie
Openbaar Vervoer en
Doelgroepenvervoer in
Schagen

12.
Beantwoording Statenvragen
nr.102 van dhr. J.H. Leever
(ONH) over bereikbaarheid
van de haven van Den Oever
in relatie tot het
Visjagersgaatje
13.
Aanwijzen zwemlocaties
2018

14.
WOB-verzoek fusie
voetbalclubs Egmond aan
den Hoef

15.
Aanvraag verklaring van
geen bezwaar voor hotel
Kalverschans (nabij het
perceel Zuiderweg 72 te
Wijdewormer)

16.
Eindrapport ‘Verkenning
Energie en Ruimte NoordHolland Noord’

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van de PvdA en het CDA om
een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een combinatie
van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in de gemeente
Schagen;
2. PS positief te adviseren over het initiatiefvoorstel;
3. PS te informeren door middel van brief;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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. op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en zwemgelegenheden, bijgaand ontwerpbesluit vast
te stellen;
2. het onder 1 genoemde ontwerpbesluit ter inzage te leggen conform
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en dit te publiceren
in de regionale bladen.
Het college besluit:
1. naar aanleiding van een Wob-verzoek naar informatie over de fusie
van drie voetbalclubs in Egmond aan den Hoef een aantal
documenten in geanonimiseerde vorm (gedeeltelijk) openbaar te
maken via publicatie op de website www.noord-holland.nl/wob;
2. een aantal documenten of delen daarvan niet openbaar te maken op
basis van artikel 10 en 11 van de Wob;
3. via een brief de indiener van het Wob-verzoek hiervan op de hoogte te
brengen;
4. via een brief Provinciale Staten te informeren.
Het college besluit:
1. de gevraagde verklaring te weigeren en de gemeente daarover te
berichten door middel van bijgaande brief aanvraag verklaring van
geen bezwaar voor Hotel Kalverschans (nabij het perceel Zuiderweg
72 te Wijdewormer);
2. aanvrager en reclamanten een afschrift te sturen van deze brief;
3. dit besluit ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport ‘Verkenning Energie en Ruimte
Noord-Holland Noord’ en de bijgevoegde notitie ‘Toelichting bij het
rapport’ en de aanbevelingen mee te nemen als bouwsteen voor de
omgevingsvisie;

3

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 JANUARI 2018
2. kennis te nemen van het besluit van de drie regionale
portefeuillehoudersoverleggen PORA (Regio Alkmaar), VVRE (WestFriesland) en Kop om regionaal een vervolg op de verkenning Energie
en Ruimte te starten op de schaal van Noord-Holland Noord, in de
vorm van een regionale energiestrategie;
3. PS te verzoeken het rapport te agenderen in de commissie R&W van
12 maart 2018;
4. Het rapport ‘Verkenning Energie en Ruimte Noord-Holland Noord’ en
de notitie ‘Toelichting bij het rapport’ ter kennisname toe te sturen
aan de colleges van de gemeenten in Noord-Holland Noord;
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
17.
Vaststelling
Meerjarenprogramma IKW

Het college besluit:
1. het ‘Meerjarenprogramma Investeringskader Waddengebied 2018 en
verder’ vast te stellen;
2. Provinciale Staten over bovenstaand besluit te informeren door
middel van brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
I. de Roo
F. Paardekooper

tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)

4632
4813
1830
2223
1860

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

3669
7779
6074
4882
9344

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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