OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 DECEMBER 2016
Onderwerp
1.
Samenwerkingsovereenkomst De Kop Werkt 2017 –
2020 en jaarprogramma De
Kop Werkt 2017

2.
Nieuw huur- en
exploitatiecontract Huis van
Hilde

Besluit
Het college besluit:
1. met de colleges B&W van Hollands Kroon, Schagen, Texel en Den
Helder bijgaande ‘ Concept -Samenwerkingsovereenkomst De Kop
Werkt! 2017-2020’ vast te stellen waarin afspraken worden gemaakt
over samenwerking op het gebied van havenontwikkeling, aansluiting
arbeidsmarkt en onderwijs, destinatiemarketing en het ‘regionale
ambitiedocument’;
2. voor de uitvoering van het jaarlijks, door gemeenten en provincie vast
te stellen jaarprogramma, de intentie uit te spreken om voor een
bedrag van maximaal 15 miljoen euro cofinanciering te reserveren,
uitgaande van gemeentelijke cofinanciering van eenzelfde bedrag. Dit
onder voorwaarde van door GS goedgekeurde projecten in het
jaarprogramma;
3. in te stemmen met het ‘Concept jaarprogramma 2017 De Kop Werkt!’;
4. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met de
belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en g, van de Wob,
geheimhouding op te leggen op de bedragen in respectievelijk de
investeringenlijst (bijlage 1 bij de overeenkomst) en het
jaarprogramma 2017 voor de duur van de overeenkomst;
5. de concept Samenwerkingsovereenkomst en jaarprogramma 2017 ter
bespreking aan Provinciale Staten te sturen door middel van de
Commissienota;
6. verzoeken PS de door ons opgelegde geheimhouding van de
bedragen in bijlage 1 en het jaarprogramma 2017 te bekrachtigen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de evaluatie van het exploitatiecontract Huis van
Hilde;
2. per 1 januari 2017 een nieuw, 5-jarige huur- en exploitatiecontract af
te sluiten met het Nationaal Museum Fonds (NMF), Huis van Hilde bv,
onder voorbehoud van de uitkomsten van het onderzoek naar de
solvabiliteit;
3. de jaarlijkse huurprijs te verlagen van € 45.000,= naar € 30.000,= en
deze jaarlijks te indexeren;
4. PS hierover te informeren door middel van brief.
Gedeputeerde Post stemt tegen het besluit.

3.
Ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen ex artikel 6.5
Besluit omgevingsrecht voor
het vervangen van het
windturbinepark Westeinde
aan het Jaagpad te Breezand
in Hollands Kroon

Het college besluit:
1. de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit
omgevingsrecht voor het vervangen van het windturbinepark
Westeinde aan het Jaagpad te Breezand in Hollands Kroon te
verstrekken;
2. aan PS te verzoeken om dit onderwerp op de B-agenda van de
commissie op 23 januari 2017 te plaatsen door middel van brief.
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4.
Beantwoording Statenvragen
nr. 135 van dhr. J.M.
Bruggeman (SP) over Qurios
vakantiepark Bloemendaal
aan Zee
5.
Kaartwijziging begrenzing
EHS ex artikel 19 zesde lid
van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening in
vervolg op het
Natuurbeheerplan 2017

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 begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de
Ecologische Verbindingszone (EVZ) te wijzigen, conform de
wijzigingen in het Natuurbeheerplan 2017, en op te nemen in kaart 4
(Ecologie) van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV);
2. het besluit bekend te maken via het provinciaal blad en het besluit en
de kaart digitaal beschikbaar te stellen;
3. Provinciale Staten te informeren met brief;
4. bij de volgende wijziging van de PRV aan PS voor te stellen om van de
verordening de benaming Ecologische Hoofdstructuur in de PRV te
veranderen in Natuur Netwerk Nederland.

6.
Reactie op Initiatiefvoorstel
Het college besluit:
"Verbetering Monitoring
• Provinciale Staten via brief te informeren over de reactie van het
Woningbouwprogramma’s en
college op het initiatiefvoorstel “Verbetering Monitoring
RAP's" van de fractie 50PLUS
Woningbouwprogramma’s en RAP’s” van de fractie 50PLUS.
7.
Rapportage Monitor
Woningbouw 2016

8.
Wob verzoek Heijmans Infra
B.V.

9.
Vaststellen
Uitvoeringsregeling subsidie
kleine infrastructuur NoordHolland 2017

Het college besluit:
1. de Monitor Woningbouw 2016 vast te stellen;
2. de Noord-Hollandse gemeenten via brief te informeren;
3. Provinciale Staten via brief te informeren.
Het college besluit:
1. het verzoek dat namens Heijmans Infra B.V. is ingediend om
informatie over de bodemgesteldheid ter plaatse van en in de
omgeving van de N23 Westfrisiaweg in te willigen;
2. de brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de
beantwoording van dit verzoek;
4. de stukken openbaar te maken;
5. de openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noordholland.nl/wob .
Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland
2017 vast te stellen;
2. het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling kleine infrastructuur
Noord-Holland 2017 vast te stellen op € 13.654.390,-;
3. het onder 2. bedoelde subsidieplafond als volgt te verdelen:
• Haarlem-IJmond € 4.915.581,• Gooi en Vechtstreek € 3.003.966,• Noord-Holland Noord € 5.734.843,2
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Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie regio’s:
• Kop van Noord-Holland € 1.720.452,• West-Friesland € 1.720.452,• Noord Kennemerland € 2.293.939,4. de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland
en het bijbehorend subsidieplafond 2017 te publiceren in het
Provinciaal Blad;
5. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de onder
1 genoemde uitvoeringsregeling.
10.
Uitvoeringsregeling subsidie
buurtbusprojecten NoordHolland 2017

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland
2017 vast te stellen;
2. het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie
buurtbusprojecten Noord-Holland 2017 voor 2017 vast te stellen op
€ 152.000,-;
3. de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland
2017 en het bijbehorende subsidieplafond te publiceren in het
provinciaal blad.

11.
Landelijk OV Toekomstbeeld
2040 - kernboodschap en
vertrekpunten

Het college besluit:
• PS te informeren over de kernboodschap en de vertrekpunten van het
landelijke OV Toekomstbeeld 2040 door middel van brief.

12.
Vaststellen van de
jaarrekening 2015 van het
Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen provincie
Noord-Holland

Het college van gedeputeerde staten besluit:
1. de jaarrekening 2015 van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
provincie Noord-Holland” vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

13.
Wob verzoek van M. Roos
(Stuurgroepverslagen
Duinpolderweg)
14.
Ondertekenen volmacht
Integrale
Mobiliteitsmanagement
Architectuur (IMMA)
15.
Kadernota
Risicomanagement en
Weerstandsvermogen 20172020

Het college besluit:
1. het verzoek om openbaarmaking van de verslagen van de stuurgroep
Duinpolderweg af te wijzen door middel van bijgevoegd besluit;
2. PS hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. als partij toe te treden tot de raamovereenkomst Integrale
Mobiliteitsmanagement Architectuur;
2. het besluit mandaat, volmacht en machtiging overeenkomst Integrale
Mobiliteitsmanagement Architectuur vast te stellen.
Het college besluit:
1. de kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017-2020
vast te stellen;
2. de kadernota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017-2020
ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten door middel
van de voordracht.
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16.
Verslag factfinding reis van
gedeputeerden Geldhof en
Bond naar Ierland (12-14
oktober 2016)

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het verslag factfinding reis van gedeputeerden
Geldhof en Bond naar Ierland (12-14 oktober 2016);
2. PS te informeren door middel van toezending van de brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

17.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.136 van dhr. A.E. van
Liere (PvdD) over Jachtverbod De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
vanwege de vogelgriep
beschikbaar.
18.
Consultatie PS over Opties
Distriport

19.
Beslissing op bezwaar
ganzen Schiphol CO2

20.
Uitstel verlenen voor de
einddatum van het project
"Burggroep Vision 2015"
(HIRB Duurzaamheid)

Het college besluit:
1. Het voornemen te hebben Distriport geheel te benoemen als niet te
ontwikkelen bedrijventerrein in het op te stellen ‘Regionaal convenant
werklocaties West-Friesland’, dat aangemerkt zal worden als
planningsopgave voor deze regio zoals vermeld in artikel 11 en 12
van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, en alle provinciale grond
bij Distriport te verkopen conform een nader te bepalen
verkoopstrategie;
2. te onderzoeken of een ontwikkeling van Distriport tot een
grootschalig zonnepark wenselijk en realiseerbaar is;
3. PS te consulteren met brief;
4. de gemeente Koggenland te informeren met brief;
5. twee bedrijven te informeren met brieven.
Het college besluit:
bijgaande beslissing te nemen op het bezwaarschrift van Recht voor
Allen te Den Haag inzake een ontheffing aan Faunabeheereenheid om
ganzen te bestrijden waarbij:
1. het bezwaar gegrond wordt verklaard voor zover het ziet op
besluitonderdeel 6 van het bestreden besluit en dit besluitonderdeel
te herroepen;
2. het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit voor het overige niet te wijzigen;
3. de bezwaarmaker door middel van brief te informeren over het
collegebesluit.
Het college besluit:
1. in afwijking van artikel 14 sub b van de Uitvoeringsregeling subsidie
Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen
duurzaamheid Noord-Holland 2014 uitstel voor de afronding van het
project "Burggroep Vision 2015" te verlenen aan De Burg B.V. tot 1
december 2017;
2. de unitmanager Subsidies Uitvoering te machtigen om de
subsidieverlening te wijzigen.
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21.
Vaststellen Provinciale
#Het college besluit:
Milieuverordening tranche 10 1. de voordracht vast te stellen en deze aan Provinciale Staten toe te
zenden waarbij aan Provinciale Staten wordt voorgesteld:
a. de Nota van beantwoording ontwerp wijziging provinciale
milieuverordening tranche 10 vast te stellen;
b. de wijziging van de Provinciale Milieuverordening tranche 10 ten
opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te tellen;
2. de gedeputeerde Milieu te machtigen tekstuele wijzigingen aan te
brengen naar aanleiding van de bespreking in het college;
3. de indiener van de zienswijze door middel van brief te informeren
over dit besluit.
22.
Dienstverleningsovereenkomst 2017
Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord
23.
Bijdrage voor de stichting
Geopark Gooi- en Vecht

24.
Beantwoording Statenvragen
nr.139 van dhr. D.J. van der
Sluijs (PVV) over college
speelt verstoppertje inzake
gedupeerde boeren NNN

Het college besluit:
1. de Dienstverleningsovereenkomst 2017 met de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Milieu te machtigen de
Dienstverleningsovereenkomst 2017 te ondertekenen.
Het college besluit:
1. op grond van artikel 4:23 lid 3 sub d van de Algemene Wet
Bestuursrecht een incidentele subsidie van € 52.500,00 te verlenen
aan de stichting Geopark Gooi en Vecht ten behoeve van de
totstandkoming van het “Bidbook UNESCO status”, zodra de stichting
is opgericht;
2. Provinciale Staten te informeren over dit besluit door middel van de
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
R. Fillet
M. Hartog
R. van der Werf
F. Paardekooper

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

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

4632
1830
4813
3168
1860

H. Wijker

tel. (06) 5316 8683

over de nummers:
21, 22, 23, 24
15
2, 3
4, 5, 6, 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

3669
6074
9088
8189
9344

1, 16, 17, 18, 19, 20

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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