OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 FEBRUARI 2016
Onderwerp
1.
Beantwoording Statenvragen
nr.12 van mw. S. Klaassen en
dhr. A.E. Tijssens over status
infrastructuur elektrisch
rijden in Noord-Holland
2.
Definitieve herijking
provinciale monumentenlijst
in de gemeente Huizen

3.
Beantwoording Statenvragen
nr. 15 van mw.
C. Boelhouwer (SP) over
salaris top Liander
4.
Voortgangsrapportage wind
op land november 2015februari 2016

5.
Provinciale inzet
overlastgevende
windturbines

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 besluit:
1. in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst en
op grond van artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening NoordHolland 2010 in de gemeente Huizen het navolgende monument per
15 juni 2016 definitief uit het provinciale monumentenregister uit te
schrijven:
- Oud Bussummerweg 44 te Huizen;
2. de belanghebbenden van dit besluit op de hoogte te stellen;
3. de gemeente Huizen, de Minister van OCW, de Monumentenwacht
Noord-Holland en het Nationaal Restauratie Fonds hierover te
informeren;
4. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
de contouren van het voormalige provinciale monument in het
kadaster aan te passen;
5. Provinciale Staten over dit besluit te informeren via brief;
6. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 2, 3 en 4 uit te voeren.
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 voortgangsrapportage Wind op land over de
periode november 2015-februari 2016, de rapportage van Twynstra
Gudde en het concept-verslag van het gebiedsatelier Westpoort;
2. Provinciale Staten door toezending van de brief te informeren over de
voortgangsrapportage Wind op land over de periode november 2015februari 2016, de rapportage van Twynstra Gudde en het conceptverslag van het gebiedsatelier Westpoort.
Het college besluit:
1. Provinciale Staten door toezending van de brief te informeren over de
provinciale inzet op het beperken van overlast door windturbines;
2. Provinciale Staten in genoemde brief voor te stellen motie 11-4 van
14 februari 2011 als afgedaan te beschouwen, extra provinciale inzet
bij overlast gevende windturbines af te bouwen en de opgedane
kennis/ervaring over te dragen aan het bevoegd gezag (gemeenten)
en de omgevingsdiensten.
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Onderwerp
6.
Beantwoording Statenvragen
nr.11van dhr. M.S. Ludriks
(PVV) over FIFA-praktijken in
de Windmolensector
7.
Beantwoording Statenvragen
nr. 16 van mw. W. KoningHoeve (CDA) over
maatregelen calamiteitenberging De Ronde Hoep
8.
Subsidie Koninklijke roei- en
zeilvereniging Het Spaarne,
Dynamique (partner
reddingsbrigade)

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.

Het college besluit:
1. aan Dynamique en de Koninklijke zeil- en roeivereniging Het Spaarne
een subsidie beschikbaar te stellen vanuit het budget TWIN-H SEV van
respectievelijk € 57.375,- en € 40.000,-. Dit onder voorbehoud van
goedkeuring door Provinciale Staten van de lijst subsidies buiten
verordening;
2. de portefeuillehouder recreatieschappen te machtigen de subsidie te
verlenen.

9.
Vaststelling subsidieplafonds Het college besluit:
2016 Uitvoeringsregeling
1. De subsidieplafonds van de Uitvoeringsregeling Groen voor het jaar
Groen
2016 vast te stellen op:
o artikel 3. Verbetering recreatieve verbindingen € 789.414,o artikel 4. Toeristische Overstappunten € 398.188,Waarbij de bedragen uit de subsidieplafonds worden verdeeld
volgens volgorde van ontvangst;
2. de subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief;
4. een brief over de subsidieplafonds van de Uitvoeringsregeling Groen
aan alle Noord-Hollandse gemeenten, de gebiedscommissie Laag
Holland, de Stuurgroep Gooi & Vechtstreek, de waterbeheerders en
natuur beherende organisaties te sturen.
10.
Definitieve Nbwetvergunning Het college besluit:
De Krijgsman
1. de definitieve vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet
1998 voor de realisatie en het gebruik van het nieuwe woon- en
werkgebied “De Krijgsman” aan KNSF Vastgoed II B.V. te verlenen;
2. conform het GS besluit van 29 september 2015, de aanmelding op de
prioritaire lijst voort te zetten.
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Onderwerp
11.
Motie 5/2015
afwijkingsregeling
windturbines

Besluit
Het college besluit:
1. motie 5/2015 (2 maart 2015) aangaande de toepassing van de 10%
afwijkingsregeling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening ten
behoeve van de vervanging van windturbines als uitgevoerd te
beschouwen;
2. Provinciale Staten te informeren over de uitvoering van motie 5-2015
door middel van brief en Provinciale Staten voor te stellen om de
motie als afgedaan te beschouwen.

12.
Het college besluit:
Rapport ICOMOS1. kennis te nemen van het rapport van de ICOMOS-adviesmissie inzake
adviesmissie inzake de
de Nieuwe Hollandse Waterlinie als mogelijke uitbreiding van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Stelling van Amsterdam;
als mogelijke uitbreiding van
de Stelling van Amsterdam
2. PS het rapport ter kennisname aan te bieden.
13.
Verlenging geldigheidsduur
Het college besluit:
Regionale Actie Programma’s 1. de geldigheidsduur van de Regionale Actie Programma’s 2011-2015
2011-2015 (RAP’s)
(RAP’s) van de volgende regio’s: West-Friesland, Stadsregio
Amsterdam, Gooi- en Vechtstreek, Zuid-Kennemerland, Kop van
Noord Holland en Alkmaar te verlengen, totdat de nieuwe RAP 20162020 in de betreffende regio is vastgesteld; uiterlijk met 1,5 jaar;
2. PS door middel van brief te informeren.
14.
WOB verzoek Duynpark
Callassande

15.
Beantwoording prealabele
vraag Velsen over toestaan
van meer evenementen in
Recreatiegebied
Spaarnwoude

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de beantwoording van het WOB verzoek van mw.
H. van Beek over Duynpark Callassande te Schagen;
2. Provinciale Staten door middel van brief over het besluit te
informeren.
Het college besluit:
1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen te berichten
dat wij onder de in de brief genoemde voorwaarden kunnen
instemmen met het toestaan van meer evenementen in Spaarnwoude
in 2016 met een omgevingsvergunning met afwijking van het
bestemmingsplan en na 2016 met een aanpassing van het
bestemmingsplan;
2. Provinciale Staten te informeren met brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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16.
Beantwoording
vervolgvragen Statenvragen
nr. 9 van dhr. L. van Raan
(PvdD) over vermeend
Illegaal bouwen van
vakantiehuizen in Groote
Keeten – Callantsoog
17.
Schaalvergroting in de
landbouw en ruimtelijke
kwaliteit

18.
Reisvoornemen
gedeputeerde Mobiliteit naar
Californië
19.
Ontheffing artikel 29 Wet
personenvervoer 2000 voor
MFB MeinFernbus
GmbH/Flixbus

20.
Voortgangsrapportage
Uitvoeringsprogramma Visie
OV 2020

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 verkenningen ‘Bedrijfsontwikkeling en de grenzen van het
bouwblok’ (CLM, 2015) en ‘Verkenning bollenbroeierij NoordHolland’ (Bureau Buiten, 2015) vast te stellen;
2. te constateren dat de autonome schaalvergroting van de landbouw
vraagt om een ruimtelijk kwaliteitskader;
3. te verkennen welke rol de provincie kan innemen in het bewaken van
de ruimtelijke kwaliteit en de landschappelijke inpassing van primaire
agrarische bedrijven in relatie tot schaalvergroting en hiermee tevens
het onderscheid tussen de gebieden met gecombineerde en
grootschalige landbouw te heroverwegen volgens de voorgestelde
aanpak;
4. vóór het zomerreces van 2016 te besluiten over de rol van de
provincie en de heroverweging van het onderscheid tussen de
landbouwgebieden als bouwsteen van de herziening van de
Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening en de
actualisatie Leidraad Landschap en Cultuurhistorie op het thema
landbouw in 2017;
5. PS hierover met een brief te informeren.
Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de voorgenomen buitenlandse reis door de
gedeputeerde Mobiliteit en Financiën naar de Verenigde Staten;
2. PS over dit voornemen te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. om MFB MeinFernbus GmbH/Flixbus een ontheffing te verlenen op
grond van artikel 29 lid 3 juncto lid 5 van de Wet personenvervoer
2000 met ingang van 1 maart 2016 tot 1 maart 2021, onder een
aantal voorschriften (zie bijlagen 6 en 7);
2. door middel van brief MFB MeinFernbus GmbH/Flixbus over de
ontheffing te informeren.
Het college besluit:
1. de brief over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Visie OV
2020 vast te stellen en naar Provinciale Staten te versturen;
2. om de looptijd van de bestedingen voor het uitvoeringsprogramma
OV Visie 2020 te verlengen tot 2021 en het kasritme bij te stellen in

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 FEBRUARI 2016
de zomernota 2016 en begroting 2017;
3. het investeringsbedrag van de OV-Visie maatregel I Marktonderzoek
en marketingprogramma OV met € 550.000 te verlagen van
€ 2.200.000 naar € 1.650.000;
4. het investeringsbedrag van de OV-Visie maatregel IV
Buurtbusmaterieel en OV-chipkaart apparatuur met € 550.000 te
verhogen van € 1.200.000 naar € 1.750.000.
21.
Vaststellen
uitvoeringsregeling subsidie
Kleine Infrastructuur NoordHolland 2016

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie ‘herijking programma Kleine
Infrastructuur – Uitvoeringsnotitie 2016-2019’;
2. de uitvoeringsregeling subsidie Kleine Infrastructuur Noord-Holland
2016 vast te stellen;
3. het subsidieplafond van de tender 2016 van de uitvoeringsregeling
Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2016 vast te stellen op
€ 13.156.809,-;
4. het onder 3. bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen:
• Haarlem-IJmond € 4.714.451,• Gooi en Vechtstreek € 2.987.998,• Noord-Holland Noord € 5.454.360,Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie regio’s:
• Kop van Noord-Holland € 1.636.308,• West-Friesland € 1.636.308,• Noord Kennemerland € 2.181.744,5. de uitvoeringsregeling subsidie Kleine Infrastructuur Noord-Holland
2016 en het subsidieplafond van de tender 2016 behorende bij
voorgenoemde uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal
Blad;
6. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de onder
1 en 2 genoemde uitvoeringsregeling;
7. de gedeputeerde Verkeer en Vervoer te machtigen om redactionele
wijzigingen door te voeren.

22.
Kavelruil Het Nieuwland

Het college besluit:
1. tot deelname aan de kavelruil Het Nieuwland in de Polder WaardNieuwland ten behoeve van agrarische structuurverbetering met
partijen V.O.F. Loonbedrijf M.S. Heijblok & zonen, de heer J.H.
Zomerdijk en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
waarbij:
a. wordt verkocht gedeelten van de percelen kadastraal bekend
gemeente Wieringen, sectie H, nummers 40, 154, 155, met een
totale oppervlakte van circa 28.99.72 ha voor een koopsom van in
totaal € 1.350.839,-;
b. wordt aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente
Wieringen, sectie G, nummers 458, 474, 580, 581, 758 en sectie
H, nummer 272 met een totale oppervlakte van circa 12.51.90 ha
voor een koopsom van in totaal € 613.715,- en ten laste gebracht
van het krediet anticiperende aankopen;
c. wordt aangekocht een gedeelte van het perceel kadastraal bekend
gemeente Wieringen, sectie H, nummer 33 met een oppervlakte
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van circa 1.48.87 ha voor een koopsom van € 72.946,- en ten
laste gebracht van de Reserve Groen;
2. gedeputeerde de heer J.H.M. Bond volmacht te verlenen voor het
ondertekenen van de kavelruilovereenkomst;
3. om PS te informeren over bovenstaand besluit door middel van brief.
23.
Onteigening reconstructie
N 236 en Vechtbrug

24.
Sluis- en
haveninformatiepunt (SHIP)

25.
Beslissing op bezwaar DAS/
Kwekerij Schaper

26.
Beantwoording Statenvragen
nr.13 van dhr. J.M.
Bruggeman (SP) over
Distriport

Het college besluit:
1. de Minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken om de
administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de
reconstructie van de N 236 en de Vechtbrug in de gemeente Weesp
ter verkrijging van een Koninklijk Besluit;
2. een coördinator grondverwerving (medewerker behandelen en
ontwikkelen bij de sector Gebiedsontwikkeling en Grond) te
machtigen het standpunt van GS te verwoorden tijdens de hoorzitting
in de procedure, tijdens de zitting van de opneming van de te
onteigenen percelen en tijdens het pleidooi op de zitting;
3. tot het zonodig voeren van een rechtsgeding waarbij onteigening
wordt gevorderd van (gedeelten van) percelen met de
grondplannummers 1-1, 1-2, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17-1,
17-2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32,
genoemd in dit verzoek aan de Kroon;
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. het Sluis- en haveninformatiepunt (SHIP) te realiseren onder de
verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Holland;
2. de kostenraming van het SHIP vast te stellen waarbij de totaalkosten
van het project € 3,2 miljoen excl. BTW en incl. BTW € 3,6 miljoen
zijn;
3. voor de realisatie van SHIP in principe € 700.000,- beschikbaar te
stellen uit de reserve ‘Ontwikkeling Havencomplexen’ onder de
voorwaarde dat alle partners van het Bestuursplatform bijdragen.
Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren ;
3. de bestreden beslissing van 19 augustus 2015 niet te herroepen,
maar de motivering ervan aan te passen.
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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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S. Ahyad
tel. (023) 514 49 57
8, 9, 10
B. Burger-Adema
tel. (023) 514 46 39
7
M. Hartog
tel. (023) 514 34 25
2, 3, 4, 5, 6, 11
R. van der Werf
tel. (06) 3168 81 89
12, 13, 14, 15, 16, 17
F. Paardekooper
tel. (023) 514 45 72
1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
H. Wijker
tel. (023) 514 44 21
26
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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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
Onderwerp
1.
Reactie op de concept
Bestuurlijke Nota van de
Randstedelijke Rekenkamer
over financieel toezicht op
gemeenschappelijke
regelingen

2.
Terugvalstrategie voor
opstellen Uitgeest
Zaansprinters

3.
Opstelterrein Uitgeest N203,
Heritage Impact Assessment

Besluit
Het college besluit:
1. De reactie op de concept Bestuurlijke nota Financieel toezicht
gemeenschappelijke regelingen vast te stellen;
2. De reactie op de concept Bestuurlijke nota Financieel toezicht
gemeenschappelijke regelingen ter kennis te brengen aan de
Randstedelijke Rekenkamer conform bijgevoegde brief;
3. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub g, van
de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te
leggen op dit besluit en de onderliggende stukken en die
voort te laten duren totdat het definitieve rapport is
vastgesteld en aan PS is gezonden;
4. De gedeputeerde te machtigen de bestuurlijke reactie aan te
passen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de stand van zaken van twee
ontwikkelingen in het gebied van het UNESCO-werelderfgoed
Stelling van Amsterdam: de voornemens voor de
verbindingsweg A8-A9 en het opstelterrein zaanlijnsprinters
nabij Uitgeest mede in relatie tot de belangen van de provincie
als site-holder van de Stelling van Amsterdam;
2. de eerder aangegeven voorkeursoptie voor opstellen
zaanlijnsprinters in Heerhugowaard te heroverwegen;
3. in te stemmen met het ontwikkelen van een actieve strategie
om te komen tot een terugvaloptie voor de door Rijk en
gemeenten samen voorgestelde variant “N203” voor het
opstellen van de zaanlijnsprinters;
4. in het kader van de actieve strategie te kiezen voor
handelingsoptie 3, waarbij de variant “Driehoek” wordt
onderzocht op de mogelijkheden voor het optimaliseren van
de inpassing van het opstelterrein;
5. de resultaten van de inpassingsstudie, de resultaten uit het
gesprek met het college van de gemeente Uitgeest en het
verwachte ICOMOS advies op de HIA voor de verbindingsweg
A8-A9 en voor het opstelterrein vóór het overleg met het Rijk
(vooralsnog gepland op 15 december 2015) in GS te
agenderen;
6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10 lid 2, sub b
en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op het besluit 688964/688993
en de onderliggende stukken behorende bij dit besluit tot en
met het moment dat het Rijk het bestuurlijke besluit over de
locatie van het opstelterrein openbaar maakt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de Heritage Impact
Assessment (HIA) rapportage Opstelterrein N203;
2. Kennis te nemen van de State of Conservation Report
Opstelterrein N203;
3. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in
samenhang met het belang, genoemd in artikel 10, lid 2, sub
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Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen
b en sub g, van de Wet openbaarheid van bestuur,
geheimhouding op te leggen op besluit 691763/691771 en de
onderliggende stukken tot het ministerie van I&M de HIA
vrijgeeft. Het genoemde belang bestaat eruit dat het
ministerie van I&M bevoegd gezag is voor de opdracht voor
deze HIA.
4.
Tweede Tranche Pallas

Het college besluit:
1. a) In te stemmen met de door de Stichting Voorbereiding
Pallas-reactor gevraagde Tweede Tranche van € 14 miljoen;
b) Van deze € 14 miljoen een bedrag van € 6,5 betaalbaar te
stellen ten behoeve van de financieringsbehoefte van de
stichting in 2016;
c) Dat de besluiten 1a en 1b onder voorbehoud zijn van de
instemming van de gemeenschappelijke vergadering van het
ministerie van Economische Zaken, de provincie NoordHolland en de Raad van Toezicht op 17 december 2015 en
van een consultatie van Provinciale Staten;
2. Inliggende brief te versturen aan Provinciale Staten;
3. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen
wijzigingen aan te brengen in de te verzenden brief aan PS;
4. Op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang
met het belang genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g,
van de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit en de
onderliggende stukken tot het moment van verzending van de
brief aan PS.

5.
Concept-brief Opstelterrein/
A8-A9

Het college besluit:
1. in te stemmen met de concept-brief met inbegrip van de
voorgestelde wijzigingen;
2. de gedeputeerde RO te machtigen redactionele aanpassingen
door te voeren;
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang
met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub f en
sub g, van de Wob geheimhouding op te leggen op dit besluit
en de onderliggende stukken totdat de brief door de
staatssecretaris is verzonden.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
R. van der Werf
F. Paardekooper
H. Wijker

over de nummers:
1, 3, 5
2
4

tel. (06) 3168 81 89
tel. (023) 514 45 72
tel. (023) 514 44 21

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.

2

