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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Provinciaal 
Herstructureringsprogramma 
2014-2017 
 
 

Het college besluit: 
1. Het Provinciaal Herstructurerings Programma Bedrijventerreinen 

2014-2017 vast te stellen als kader voor de beoordelingsprocedure 
bij HIRB-subsidies; 

2. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen; 
3. Provinciale Staten te informeren met brief; 

  
2.  
Uitvoeringsregeling HIRB 
2014 
 
 

Het college besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent 

ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2014 vast te stellen; 
2. De subsidieplafonds vast te stellen op: 

Fysieke maatregelen: € 3.225.000; 
Procesmaatregelen: € 250.000; 

3. Het voorliggende besluit vast te stellen in het Provinciaal Blad; 
4. Kennis te nemen van de Toelichting doeltreffendheid HIRB; 
5. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
3.  
Subsidieregeling HIRB 
Duurzaamheid 2014 
 
 

Het college besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent 

ruimtegebruik bedrijventerreinen duurzaamheid Noord-Holland 
2014 vast te stellen; 

2. Het subsidieplafond vast te stellen op: € 2.000.000; 
3. Het voorliggende besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
4. Kennis te nemen van de Toelichting doeltreffendheid HIRB; 
5. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
4.  
Subsidieregeling HIRB 
Overaanbod 2014 
 

Het college besluit: 
1. De uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent 

ruimtegebruik bedrijventerreinen overaanbod Noord-Holland 2014 
vast te stellen; 

2. Het subsidieplafond vast te stellen op € 150.000; 
3. Het voorliggende besluit de publiceren in het provinciaal blad; 
4. Kennis te nemen van de Toelichting doeltreffendheid HIRB; 
5. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
5.  
Uitstelverzoek ihkv 
uitvoeringsregeling WED 
2009-1 Project: “Nautische 
Voorzieningen 
Scheepmakerskwartier” 
 

Het college besluit: 
1. Het verzoek van Burgemeester en Wethouders van Haarlem om 

hen uitstel te verlenen voor het afronden van hun project 
“Nautische voorzieningen in het Scheepmakerskwartier 1e fase” 
tot december 2015, te honoreren ondanks het feit dat deze 
uitstelverlening in strijd is met de aan hen in de beschikking tot 
subsidieverlening opgelegde verplichting, gebaseerd op artikel 8, 
lid 2, van de uitvoeringsregeling Water als economische drager 
Noord-Holland 2009-1, om het project voor 1 februari 2014 af te 
ronden. 
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2. Het college van B&W te informeren door middel van brief. 
  
6.  
Uitstel ihkv 
uitvoeringsregeling WED 
2009-1 Project: “Nieuwbouw 
Loods Scheepswerf 
Kuijkhoven” 
 

Het college besluit: 
� Het verzoek van Scheepswerf Kuijkhoven B.V. te Haarlem om hen 

uitstel te verlenen voor het afronden van hun project “Nieuwbouw 
Loods Scheepswerf Kuijkhoven” tot 1 juli 2014, te honoreren ondanks 
het feit dat deze uitstelverlening in strijd is met de aan hen in de 
beschikking tot subsidieverlening opgelegde verplichting, gebaseerd 
op artikel 8, lid 2, van de uitvoeringsregeling Water als economische 
drager Noord-Holland 2009-1, om het project voor 14 oktober 2013 
af te ronden. 

  
7.  
Herijking provinciale 
monumentenlijst in de 
gemeente Heemstede 
 

Het college besluit: 
1. Het voornemen bekend te maken om in het kader van de herijking 

van de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van 
de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente 
Heemstede de navolgende monumenten uit het provinciale 
monumentenregister uit te schrijven: 
- Van Merlenlaan 4 te Heemstede 
- Van Merlenlaan 4a te Heemstede 
- Herfstlaan 1 (3 grafmonumenten en 1 grafsculptuur) te Heemstede. 

2. De belanghebbenden van dit voornemen op de hoogte te stellen en 
de mogelijkheid te bieden hun zienswijzen in te dienen; 

3. De gemeente Heemstede hierover te informeren; 
4. Dit besluit via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente 

Heemstede te publiceren; 
5. PS hierover via brief te informeren; 
6. De directeur Beleid te machtigen de besluiten 2,3 en 4 uit te voeren. 

  
8.  
Vaststelling redengevende 
omschrijvingen provinciale 
monumenten 

Het college besluit: 
1. De hernieuwde redengevende omschrijving van het provinciaal 

monument Starnmeerdijk 35 te Starnmeer, gemeente Graft-de Rijp 
vast te stellen; 

2. De hernieuwde redengevende omschrijving van het provinciaal 
monument Dorpsstraat 65/67 te Jisp, gemeente Wormerland vast 
te stellen. 

  
9.  
Monitoringsrapportage 
Regionaal 
Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit Noordvleugel 
2013 

Het college besluit: 
1. De monitoringrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit Noordvleugel 2013 vast te stellen; 
2. De rapportage ter informatie naar Provinciale Staten te sturen; 
3. De rapportage door middel van brief aan de RSL partners aan te 

bieden. 
10.  
Reacties concept-ruimtelijk 
kader Crailo 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenten Bussum, 

Hilversum en Laren en het Goois Natuurreservaat (GNR) op het 
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concept ruimtelijk kader Crailo. 
2. Kennis te nemen van de notitie "Verkeerskundige uitgangspunten 

Crailo" van Goudappel Coffeng. 
3. De voorgestelde reactie op de door de gemeenten en GNR 

aangedragen punten vast te stellen. 
4. In te stemmen met de volgende voorstellen voor de ontsluiting zoals 

die voortvloeien uit het advies van Goudappel Coffeng en deze te 
betrekken in de verdere uitwerking van het ruimtelijk kader en de nog 
vast te stellen ontwikkelstrategie: 
����������	��
���
��������	������������	��������
���� secundaire 
ontsluiting ter hoogte van de Palmkazerne via de bestaande weg naar 
	�����������
���
���
��g; 
��	��������������	������
�-ontsluiting af te zien van de door de 
gemeente Bussum gewenste Palmvogellaan en met de gemeente 
Bussum in overleg te treden over de Palmvogellaan als langzaam 
verkeerverbinding; 
������������������	���������������	����
���������	��������
����-
terrein in de verdere uitwerking een aparte ontsluiting van het 
���-terrein op de Rijksweg West nader te onderzoeken, waarbij 
	����	������
���
����������
����-terrein vooralsnog gehandhaafd 
blijft; 

5. Na overleg met de betrokken gemeenten een marktpropositie voor 
���-zuid op te stellen, bestaande uit een marktconsultatie. 

6. De brieven aan de gemeenten Bussum, Hilversum en Laren en het 
Goois Natuurreservaat vast te stellen en te versturen. 

7. Na het bestuurlijk overleg van 12 februari het ruimtelijk kader dit 
voorjaar definitief vast te stellen, inclusief een ontwikkelstrategie op 
hoofdlijnen, een financieel kader en een risico-analyse. 

  
11.  
Resultaten evaluatie Ruimte 
voor Ruimte 
 

Het college besluit: 
1. het evaluatierapport Ruimte voor Ruimte vast te stellen; 
2. te kiezen voor een voortzetting van de Ruimte voor Ruimte regeling 

voor het onderdeel sloopkosten met maatregelen ter verbetering, 
inclusief advisering door het provinciale expertteam op verplichte 
basis. 

3. het evaluatierapport Ruimte voor Ruimte door middel van brief ter 
informatie aan Provinciale Staten toe te zenden. 

4. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het 
aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen. 

  
12.  
Trafostation 't Veld, 
gemeente Hollands Kroon  

Het college besluit: 
1. De gemeente Hollands Kroon te berichten, dat de ontwerp 

omgevingsvergunning voor de bouw van een transformatorstation op 
de locatie Provincialeweg 8 ’t Veld geen aanleiding geeft tot het 
indienen van zienswijzen. 

2. Een afschrift van deze brief te zenden aan Liander. 
  
13.  
Initiatiefvoorstel beëindiging Het college besluit: 
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van de jacht in stiltegebieden 
 

1. ����������������!
�
�������
����
���	�������������
����
��
��������
�� 
'beëindiging van de jacht in stiltegebieden' van de Partij voor de 
Dieren; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
14.  
Vaststelling ontwerp-
#�
��������������������� 
Bestuur Waddenfonds  
2014-2017 
 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het ontwerp-#�
�������������������
����������

Bestuur Waddenfonds en de adviezen van de Kwaliteitscommissie 
Waddenfonds. 

2. De voordracht voor het vaststellen van het ontwerp-Uitvoeringsplan 
vast te stellen. 

3. Het ontwerpbesluit en het ontwerp-Uitvoeringsplan van het 
���������$��
��������
�%�		�����	����������������� Provinciale 
Staten te zenden met brief. 

  
15.  
Evaluatie 5-
puntenprogramma 
ontwikkeling Concerncontrol 
en financiële functie 

Het college besluit: 
1. De voortgangsrapportage 5-punten-programma Versterking 

concerncontrol en financiële functie vast te stellen. 
2. PS te informeren door middel van brief. 

  
16.  
Planning P&C producten 
2014 
 

Het college besluit: 
� de planning 2014 van de bestuurlijke behandeling van de p&c-

documenten vast te stellen. 
  
17.  
Budgettair neutrale wijziging 
productenraming 2014 (1) 
 

Het college besluit: 
1. de budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2014 vast te 

stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren. 

  
18.  
Wob verzoek Duinpolderweg 
 

Het college besluit: 
1. de informatie die mevrouw Van der Erf heeft opgevraagd over de 

(interne) procedure die wordt gevolgd bij de voorbereiding van 
een provinciaal inpassingsplan te verstrekken met een uitleg 
daarbij over de bevoegdheden van GS en PS inzake de 
voorbereiding en vaststelling van een provinciaal inpassingsplan; 

2. PS met brief hierover te informeren. 
  
19.  
Informatie over 
�����
�����������
��	���
��*����+���	��������� 

Het college besluit: 
� De brief met bijlagen aan PS te verzenden. 
 

  
20.  
Ontwerp Provinciaal 
<�����������������
������ 
IJmond 

Het college besluit: 
1. Het ontwerp-pro���������������������������
�������<=��	�����������

artikel 3.26 Wro, vrij te geven voor terinzagelegging en de 
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terinzagelegging te starten op 19 februari 2014; 
2. Kennis te nemen van de reacties van de wettelijke partners uit het 

artikel 3.1.1. Bro overleg, zoals opgenomen in het ontwerp 
Inpassingsplan, en de beantwoording daar van vast te stellen; 

3. >������
��������������
�?���������
������
�@?AQX����
�������
IJmuiden en de bijbehorende Passende Beoordeling op basis van de 
Natuurbeschermingswet, en vast te stellen dat deze voldoende 
informatie bevat voor het beoordelen van de milieueffecten van het 
ontwerp PIP; 

4. Het MER overeenkomstig de Wet Milieubeheer samen met het ontwerp 
inpassingsplan ter visie te leggen en het rapport ter advisering voor 
te leggen aan de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke adviseurs;  

5. De intentieovereenkomst mitigatie significante effecten 
�
���
��	�����
������
�������<=���	���
�Q%!�����
������Y 

6. PS met brief in kennis te stellen van dit besluit en om advies te 
vragen. 

  
21.  
N23 Westfrisiaweg (WFW), 
voortgangsrapportage 2e en 
3e tertiaal 2013 
 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2013, vast te stellen. 
2. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2013, vast te stellen. 
3. de voortgangsrapportages N23, 2e en 3e tertiaal 2013 ter 

kennisname beschikbaar te stellen aan de leden van PS. 
4. de voortgangsrapportage N23, 2e en 3e tertiaal 2013 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van het ���
������Z�������[\]����
Bestuurlijk Overleg N23. 

  
22.  
Vaststelling Wijzigingsplan 
archeologie N23 
Westfrisiaweg 

Het college besluit: 
1. Het Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg vast te stellen en 
in te stemmen met de terinzagelegging; 
2. PS op de hoogte te stellen door toezending van brief. 

  
23.  
Programma Groen  
2014-2018 
 

Het college besluit: 
1. Het Programma Groen 2014-2018 voor het jaar 2014 vast te stellen, 

inclusief het financiële component voor het jaar 2014, en de periode 
2015-2018 in de reguliere begrotingscyclus in de kaderbrief mee te 
nemen. 

2. Het Programma Groen 2014-2018 door middel van brief ter 
kennisname aan Provinciale Staten te zenden. 

3. De nota van beantwoording vast te stellen en door middel van brief 
aan de gebiedscommissies te zenden, in reactie op hun ingediende 
adviezen. 

  
24.  
Vernieuwing agrarisch 
natuurbeheer 
 

Het college besluit: 
1. De volgende twee uitgangspunten van onze kerngebiedenbenadering 

voor weidevogels vast te stellen: 
a. Kerngebieden voor de grutto-groep zijn leidend in de 

bepaling voor de ligging van de kerngebieden. 
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b. Voor het beheer van de scholekster op Texel en Wieringen wordt 
een uitzondering gemaakt. In deze gebieden is ruimte voor 
specifiek op de scholekster gericht beheer. 

2. PS via brief te informeren. 
  
25.  
Statenvragen nr. 7 van 
�������	��^��^�^?^�_����
(VVD) “geen windmolens 
binnen de 12-mijlszone van 
Noord-Holland” 

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. 

  
26.  
������	���[��rdelijke 
Energieagenda 'Switch' aan 
Minister van Economische 
����� 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van Noordelijke Energieagenda 'Switch'; 
2. In te stemmen met de inhoud van ‘Switch’; 
3. `�*������	������
�����	�������	�������
�������A���������������� 

op 18 februari 2014, mede namens de provincie Noord-Holland, 
door de portefeuillehouder Duurzame Energie; 

4. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen naar bevind 
van zaken laatste redactionele wijzigingen aan te (laten) brengen in 
het stuk; 

5. PS actief te informeren met brief. 
  
27.  
Verslag nationaal landschap 
Laag Holland 2013 
 

Het college besluit: 
1. Het verslag nationaal landschap Laag Holland 2013, vast te stellen. 
2. Het verslag toe te zenden aan Provinciale Staten. 

  
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
B. Burger-�	��� tel. (023) 514 46 39 17, 18, 19, 20, 21, 22 
J. Duin tel. (023) 514 40 99 13, 23, 24, 27 
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 15, 16 
M. Hartog tel. (023) 514 34 25 7, 8 
L. van Hees tel. (023) 514 38 43 9, 10, 11, 12 
F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26  
T. Kolster tel. (023) 514 33 07 14 
 
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.  
 



 
APPENDIX BIJ DE OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 FEBRUARI 2014  
 
Besluiten waarvan de geheimhouding is komen te vervallen 

1

Onderwerp Besluit 

1. 
HOV in ’t Gooi 
 

 
Het college besluit: 
1. De voordracht “HOV in het Gooi – Voorbereidingsbesluit” vast te 

stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen een Voorbereidingsbesluit te 

nemen ter voorbereiding van het inpassingsplan HOV in het 
Gooi; 

3. De voorliggende voordracht aan te bieden aan Provinciale 
Staten 
door middel van bijgaande brief; 

4. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Provinciewet, in 
samenhang met de belangen, genoemd in artikel 10, tweede 
lid, sub b (economische en financiële belangen) en g 
(onevenredige bevoordeling en benadeling), van de Wob 
geheimhouding op te leggen op dit besluit en de bijlagen en 
deze te laten voortduren tot het moment waarop het 
Voorbereidingsbesluit is gepubliceerd, naar verwachting 4 
februari 2014. 

 
  

2. 
Overeenkomst Nieuwe 
Strandwal 

 
Het college besluit: 
1. De Overeenkomst Nieuwe Strandwal 2014 (ONS) aan te gaan 

met de gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo; 
2. a. Voor de uitvoering van de provinciale groenprojecten in de 

ONS € 2,9 miljoen bij te dragen en dit te dekken uit de reserve 
Groen; 
b. Het beheer van de provinciale groenprojecten te dekken 
middels een subsidie die wordt verstrekt via het Subsidiestelsel 
Natuur- en Landschapsbeheer (SNL); 

3. De afspraken over het project Aansluiting A9 nader uit te 
werken in de Overeenkomst Aansluiting A9 en Provinciale 
Staten op dat moment voor te stellen de benodigde provinciale 
bijdrage beschikbaar te stellen; 

4. De portefeuillehouder RO te machtigen voor het aanbrengen 
van redactionele aanpassingen in de ONS; 

5. De portefeuillehouder RO te machtigen om de ONS te 
ondertekenen; 

6. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde 
brief zodra de ONS is vastgesteld in de colleges van B&W van de 
gemeenten Alkmaar, Castricum en Heiloo; 

7. Tot het moment waarop de ONS is vastgesteld in de drie 
colleges van B&W op grond van artikel 55, lid 1 van de 
provinciewet, in samenhang met het belang, genoemd in artikel 
10, tweede lid, sub g (onevenredige benadeling) van de Wet 
openbaarheid bestuur geheimhouding op te leggen op dit 
besluit. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

  over de nummers: 

B. Burger-Adema tel. (023) 514 46 39  1 
L. van Hees tel. (023) 514 38 43  2 

  

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.  

 

 
 


