OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 NOVEMBER 2018
Onderwerp
1.
Publiceren GS declaraties
internet 3e kwartaal 2018

2.
Richtinggevende uitspraken
bodemdaling veenweiden

3.
Toezeggingen tijdens
vergadering commissie M&F
n.a.v. behandeling
initiatiefvoorstel “Anoniem
Solliciteren”

4.
Beantwoording Statenvragen
nr. 113 van dhr. L.H. Voskuil
(PvdA) over urgentie
statushouders
5.
Brief Koninkrijk der
Nederlanden aan het World
Heritage Centre inzake de
stand van zaken A8-A9
verbinding

6.
Monitor Woningbouw 2018

Besluit

Het college besluit:
1. het bijgaand overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en
facturen van GS-leden, zoals die in het derde kwartaal 2018 in de
financiële administratie zijn verantwoord, vast te stellen;
2. de te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde
wijze openbaar te maken op de website van de provincie;
3. de bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende
declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen
(bijlage 2).
Het college besluit:
1. Provinciale Staten te vragen om richtinggevende uitspraken te doen
over de aanpak van de bodemdaling in veenweidegebieden;
2. de richtinggevende uitspraken te gebruiken -in samenhang met het
nieuwe collegeprogramma- voor het op te stellen programma
bodemdaling in 2020;
3. de brief en bijbehorende notitie naar Provinciale Staten te verzenden;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. Provinciale Staten door middel van inliggende brief te informeren over
de voortgang m.b.t. de toezeggingen die zijn gedaan naar aanleiding
van het initiatiefvoorstel anoniem solliciteren van de PvdA;
2. drie pilots m.b.t. de bevordering van etnische diversiteit binnen PNH
te starten en Provinciale Staten daarover bij genoemde brief te
informeren;
3. 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. kennis te nemen van de brief die het Koninkrijk der Nederlanden aan
het World Heritage Centre heeft verstuurd inzake de stand van zaken
verbinding A8-A9;
2. kennis te nemen van de ontvangstbevestiging van het World Heritage
Centre;
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. de Monitor Woningbouw 2018 vast te stellen;
2. de gemeenten en woningcorporaties via bijgaande brief te
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informeren;
3. Provinciale Staten via brief te informeren.

7.
Wijziging Provinciale
Ruimtelijke Verordening

8.
Verzoek om informatie
betreffende
integriteitsmeldingen

9.
Actualisatie Evaluatiekader
Subsidies 2018

Het college besluit:
1. de Nota van Beantwoording van de wijziging van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening (PRV) vast te stellen;
2. de Statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter vaststelling van
de PRV, de toelichting op de wijziging, de Wezenlijke Kenmerken en
Waarden van het Natuurnetwerk Nederland van de Provincie NoordHolland en de kaart 8 vast te stellen;
3. door middel van bijgaande brief de Nota van Beantwoording, de
Statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter vaststelling van de
PRV, de toelichting op de wijziging, de Wezenlijke Kenmerken en
Waarden van het Natuurnetwerk Nederland van de Provincie NoordHolland, kaart 8 en de overzicht lijst aan Provinciale Staten te zenden;
4. de indieners van de reacties op de ontwerpwijziging te informeren
over de besluitvorming via bijgevoegde brieven;
5. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het
aanbrengen van redactionele wijzigingen in de stukken ten behoeve
van de vaststelling van de PRV door Provinciale Staten;
6. de PRV in werking te laten treden na de vaststelling door Provinciale
Staten, door publicatie in het Provinciaal Blad.
Het college besluit:
1. naar aanleiding van het verzoek van NH Nieuws om informatie over
meldingen van (vermoedens van) integriteitsschendingen en
misstanden jegens ambtenaren en bestuurders sinds 1 januari 2015,
een overzicht van alle meldingen openbaar te maken;
2. NH Nieuws door middel van bijgevoegd besluit hierover te
informeren;
3. Provinciale Staten over het verzoek en de afhandeling daarvan te
informeren door middel van brief;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. bijgaand ontwerp Evaluatiekader Subsidies 2018, dat het vigerende
Evaluatiekader Subsidies vervangt, vast te stellen, waarbij:
zowel de subsidies op grond van een uitvoeringsregeling, als de
begrotingssubsidies (per boekjaar en eenmalig) worden
geëvalueerd en incidentele subsidies niet worden geëvalueerd;
de herhalingstermijn voor evaluaties gehandhaafd blijft op 4 jaar;
subsidies worden geëvalueerd voor zover het subsidieplafond
€500.000,- of meer bedraagt;
een aangepaste beslisboom wordt gehanteerd.
2. de programmering van de subsidie-evaluaties voor 2018 en 2019
conform de uitgangspunten van het Ontwerp Evaluatiekader Subsidies
2018 vast te stellen, waarmee in 2018 de subsidie Betrekken bij
Groen en in 2019 de subsidie BDU Kleine Infrastructuur 2016, de
subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid NH 2014 en drie
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eenmalige subsidies worden geëvalueerd;
3. bijgaande voordracht vast te stellen waarbij aan Provinciale Staten
wordt voorgesteld het Ontwerp Evaluatiekader Subsidies 2018 vast te
stellen;
4. de voordracht voor het Evaluatiekader Subsidies 2018 door middel
van brief aan Provinciale Staten te sturen.

10.
Monitor Werklocaties
Provincie Noord-Holland
2018
11.
Erratum Lijst subsidies
buiten uitvoeringsregeling
laatste begrotingswijziging
2018

12.
Vrijgeven concept ontwerp
Provinciaal inpassingsplan
Schil Naardermeer

13.
Omgevingsdienst IJmond;
Eerste begrotingswijziging
2018

14.
Beantwoording Statenvragen
nr. 116 van mw. L.D.
Vermaas en dhr. A.E. van
Liere (Partij voor de Dieren)
en mw. J.M.E. de Groot (SP)
en dhr. F.J. Kramer
(GroenLinks) over voorstel
Unie van Waterschappen tot
verhoging belasting
natuurbeheerders

Het college besluit:
1. de Monitor Werklocaties Provincie Noord-Holland 2018 vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren via brief;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde naamswijziging in de lijst
subsidies buiten uitvoeringsregeling bij de laatste
begrotingswijziging 2018;
2. Provinciale Staten met brief te informeren en te verzoeken deze brief
toe te voegen aan de voordracht.
Het college besluit:
1. het concept ontwerp Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer
met bijgaande begeleidende brief te versturen vanwege het wettelijk
verplichte vooroverleg (art. 3.1.1. Bro) en vanwege het horen van de
gemeenteraden van de gemeenten Hilversum, Weesp en Gooise Meren
(art. 3.26. Wro);
2. Provinciale Staten met brief te informeren over dit besluit.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2018 van de
Omgevingsdienst IJmond;
2. inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te
zenden, opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld hun
zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2018 van de
Omgevingsdienst IJmond naar voren 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.
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15.
Beantwoording Statenvragen
nr. 115 van mw. J.M.E. de
Groot (SP) over de veel
grotere hoeveelheid
asbestdaken dan eerder
geschat, over de geringe
handhavingscapaciteit en het
gebrek aan mensen om de
asbestdaken op te ruimen
16.
Beantwoording Statenvragen
nr. 119 van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over de gevolgen voor
Noord-Hollandse
windturbines door nieuwe
geluidsrichtlijnen WHO

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 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.

17.
Latere gunning
Het college besluit:
hoofdcontract HOV in ’t Gooi • Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de latere
gunning van het hoofdcontract van project HOV in ’t Gooi.
18.
Vaststellen
Uitvoeringsregeling subsidie
gedragsbeïnvloeding
verkeersveiligheid NoordHolland 2019

19.
Beantwoording Statenvragen
nr. 111 van dhr. N. Papineau
Salm (PvdA) over ellende met
buurtbus na schrappen
buslijn 150 AlkmaarSchagen
20.
Opheffen geheimhouding
Addendum Overeenkomst
Vaart in de Zaan/ Zaanbrug

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding
verkeersveiligheid Noord-Holland 2019, met inbegrip van het
subsidieplafond, vast te stellen;
2. de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding
verkeersveiligheid Noord-Holland 2019 te publiceren in het
Provinciaal Blad;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het onder
1. genoemde punt.
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 geheimhouding die bij GS besluit van 8 mei 2018 is opgelegd op
het ‘Addendum bij Overeenkomst Vaart in de Zaan’ (kenmerk
1075314/1075330) per heden op te heffen;
2. de geheimhouding ten aanzien van de onderliggende
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(directie)ramingen op grond van artikel 55 eerste lid Provinciewet in
samenhang met de belangen genoemd in artikel 10 tweede lid sub b
en sub g van de WOB te handhaven totdat een definitief besluit over
de gunning is genomen.

21.
Beantwoording Statenvragen
nr. 118 van dhr. N. Papineau
Salm (PvdA) over
opstelterrein Uitgeest
22.
Jaarverslag 2017 concessies
Openbaar Vervoer NoordHolland

23.
Oeververbinding HOV
Noordwijk – Schiphol

24.
Wob-verzoek de heer Hoving

25.
Regiodeals

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. het jaarverslag 2017 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland
vast te stellen;
2. het jaarverslag 2017 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland ter
informatie aan Provinciale Staten te sturen;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. ten behoeve van het project oeververbinding Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV) Noordwijk – Schiphol en het fietsverkeer ter hoogte van
de Hillegommerdijk nr. 52 en 55 de lage brug als definitief
voorkeursalternatief vast te stellen;
2. vooruitlopend op de start van dit project de verwerving van de
woningen Hillegommerdijk nr. 52, 55 en 56 te starten, waarbij een
eventuele aankoop wordt gefinancierd uit het krediet strategische
aankopen;
3. Provinciale Staten te informeren over bovenstaande besluiten door
middel van brief.
Het college besluit:
1. de door de heer. Hoving gevraagde informatie in het kader van de
Wob openbaar te maken;
2. De heer Hoving door middel van bijgevoegd besluit hierover te
informeren;
3. de openbare documenten te publiceren op de website
www.noordholland.nl/wob;
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. Bijgaande brief aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit te verzenden;
2. Een afschrift van deze brief te verzenden aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S. Ahyad
tel. (06) 4632 3669
12, 13, 14, 15
B. Burger-Adema
tel. (06) 4813 7779
1, 2, 3
R. Fillet
tel. (06) 1830 6074
8, 25
M. Hartog
tel. (06) 4813 9088
16
I. de Roo
tel. (06) 2223 4882
4, 5, 6, 7
F. Paardekooper
tel. (06) 1860 9344
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
H. Wijker
tel. (06) 5316 8683
9, 10, 11
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.
•
•
•

Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking
of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar
zijn, kunt u deze hier vinden.
Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.
Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels
worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.
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