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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Uitgangspunten MKB-
innovatiefondsen 
 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de uitgangspunten zoals beschreven in het 

rapport: ‘MKB innovatie in Noord-Holland, analyse en uitgangspunten 
MKB innovatiefondsen’; 

2. in te stemmen met de inhoudelijke focus van de beide fondsen; 
3. het instrumentarium van de fondsen en het MKB loket nader uit te 

werken aan de hand van de uitgangspunten; 
4. PS met brief hierover te informeren. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.48 van mw. L.D. Vermaas 
(PvdD) over risico's 
ultrafijnstof rond Schiphol 
 

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. 

  
3.  
Arrest Hoge Raad inzake 
rechtszaak Amsterdam/GNR 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het arrest in cassatie van de Hoge Raad der 

Nederlanden, in de rechtszaak tussen de gemeente Amsterdam en de 
andere participanten in het Goois Natuurreservaat; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
4.  
Wijziging Provinciale 
Ruimtelijke Verordening in 
het kader van afstemming 
met de ladder voor 
duurzame verstedelijking en 
andere onderwerpen 
 

Het college besluit: 
1. de inhoudelijke toelichting (bijlage 1) op de ontwerpwijziging van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vast te stellen; 
2. de commissie Ruimte, Wonen en Water deze bijlage 1 toe te zenden 

met brief voor bespreking in de commissie op 30 mei 2016; 
3. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen naar 

aanleiding van de bespreking in de commissie RWW redactionele 
wijzigingen in de ontwerpwijziging aan te brengen, voordat deze ter 
inzage wordt gelegd 10 juni – 22 juli; 

4. belanghebbenden te informeren over de terinzagelegging. 
  
5.  
“Handreiking 
Uitzonderingen” (Toepassing 
PRV bij beoordelen van 
omgevingsvergunningen op 
basis van artikel 4 Bijlage II 
Bor) 

Het college besluit: 
1. de bijgaande “Handreiking Uitzonderingen” (Toepassing PRV bij 

beoordelen van omgevingsvergunningen op basis van artikel 4 Bijlage 
II Bor) vast te stellen; 

2. door middel van brief de Handreiking aan PS te zenden; 
3. de handreiking door middel van brief aan gemeenten te zenden. 

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.47 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over Verplicht 
nulmeting naar gezondheid 
omwonenden voor plaatsen 
windturbines 

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   2, 3 
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               6  
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   4, 5 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   1 
 
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. 
 


