OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 JUNI 2017
Onderwerp
1.
Verzoek tot instemming met
concept wijziging van de
Regeling natuurbescherming

2.
Vaststelling
geluidbelastingkaart
provinciale wegen 2016

3.
Subsidieplafond
Zonnestroom 2017

Besluit
Het college besluit:
1. op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken in te
stemmen met de concept wijziging van de Regeling
Natuurbescherming in verband met een partiële herziening van de
PAS met AERIUS Monitor versie 2016 leefgebieden (M16L);
2. de staatssecretaris op de hoogte te stellen van dit besluit;
3. PS te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. de in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai opgestelde
geluidbelastingkaart provinciale wegen 2016 (L den en L night) zoals
weergegeven in de interne digitale viewer
(https://maps.noordholland.nl/geluidsbelasting_concept) vast te
stellen;
2. voor de rapportage in het kader van de Europese richtlijn
omgevingslawaai de strategische kaart (Infomil-tabellen), de shape
bestanden van de geografische kaarten en het besluit van
Gedeputeerde Staten om de geluidkaart vast te stellen, digitaal aan
Kenniscentrum Infomil te verstrekken en de Minister van
Infrastructuur & Milieu met bijgevoegde aanbiedingsbrief op de
hoogte te stellen;
3. PS door middel van brief te informeren;
4. de geluidkaarten door middel van het actualiseren van de externe
digitale geluidviewer vanaf 4 juli 2017 te ontsluiten via de provinciale
website (http://maps.noord-holland.nl/geluidsbelasting) en hieraan
bekendheid te geven door middel van een persbericht.
Het college besluit:
1. het subsidieplafond van Uitvoeringsregeling zonnestroom
maatschappelijk vastgoed vast te stellen op €150.000;
2. het vastgestelde subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. PS met brief te informeren over dit besluit en hen voor te stellen om
motie M56 als afgedaan te beschouwen;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

4.
Uitvoeringsregeling subsidie Het college besluit:
restauratie rijksmonumenten 1. de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten NoordNoord-Holland 2017
Holland 2017 vast te stellen;
2. het subsidieplafond 2017 vast te stellen op € 5.000.000;
3. de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten NoordHolland 2017 en het bijbehorende subsidieplafond 2017 bekend te
maken in het Provinciaal Blad;
4. Provinciale Staten via brief op de hoogte te brengen.
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5.
Zienswijze
herindelingsadvies nieuwe
gemeente Haarlemmermeer

6.
Planschadeovereenkomst
vergunningverlening
windpark Nieuwe Hemweg

7.
Planschadeovereenkomst
vergunningverlening
windpark Havenwind

8.
Beantwoording Statenvragen
nr.47 van dhr. H.W.
Struben (D66) over
voortgang ontwikkeling
Haarlemmermeer-west en
Park 21
9.
Bevolkingsprognose NoordHolland 2017-2040

Het college besluit:
1. bijgaande zienswijze op het herindelingsadvies van de raden van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer van 13 april
2017, zoals opgenomen in de brief aan de minister van BZK, vast te
stellen;
2. door middel van brief het herindelingsadvies en de zienswijze aan de
minister van BZK te zenden;
3. door middel van brief PS te informeren over deze besluiten.
Het college besluit:
1. de planschadeovereenkomst vergunningverlening windpark Nieuwe
Hemweg aan te gaan met NUON BV;
2. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen de
overeenkomst te ondertekenen.
Het college besluit:
1. de planschadeovereenkomst vergunningverlening windpark
Havenwind aan te gaan met Windgroep Holland BV;
2. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen de
overeenkomst te ondertekenen.
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 bevolkingsprognose Noord-Holland 20172040;
2. de uitkomsten van de bevolkingsprognose Noord-Holland 2017-2040
te gebruiken als basis voor de regionale afspraken benoemd in artikel
2 van de uitvoeringsregeling regionale afspraken nieuwe stedelijke
ontwikkelingen 2017;
3. de Noord-Hollandse gemeenten via brieven te informeren;
4. met de regio’s in Noord-Holland Noord in gesprek te gaan om de
koppeling tussen prognose en woningbouwprogrammering te
verbeteren;
5. PS via brief te informeren.
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10.
Voortgang MKB-instrumenten Het college besluit:
en uitwerking Proof-of1. kennis te nemen van de voortgang van de MKB-instrumenten;
Conceptfonds
2. de mogelijkheden voor een gezamenlijke vennootschap met de UvA
Holding voor het Proof-of-Conceptfonds nader uit te werken;
3. PS met brief te informeren.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
R. Fillet
M. Hartog
R. van der Werf

tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)

4632
1830
4813
3168

over de nummers:
1, 2
5
3, 4, 6, 7
8, 9, 10

3669
6074
9088
8189

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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