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 1 

Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.105 van dhr. A.E. van 
Liere (PvdD) over 
grootschalige bomenkap in 
Schoorlse Duinen om 
megastallen mogelijk te 
maken 

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. 

  
2.  
Memorie van Antwoord bij 
de Begroting 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2017 

vast te stellen; 
2. de Memorie van Antwoord naar aanleiding van de Begroting 2017 te 

zenden naar PS; 
3. de portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele 

aanpassingen aan te brengen in de stukken. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.110 van dhr. D.G. Heijnen 
(CDA) over de slechte staat 
van materieel en 
arbeidsomstandigheden bij 
Connexxion 

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. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.111 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over de 
verlenging van de 
Texelhopper (vervolg) 

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. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.113 van dhr. H.J. de Graaf 
(CDA) over stillegging 
werkzaamheden aan 
Westfrisiaweg 

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. 

 
6. 

 

Eindrapportage Masterplan 
N201+ 
 

Het college besluit: 
1. de oplevering van het Programma N201+ ten aanzien van scope ter 

kennisname aan te nemen; 
2. de Eindrapportage Programma N201+ met de verantwoording van 

uitgaven en inkomsten en het gerealiseerde financiële eindresultaat 
vast te stellen; 

3. de Eindrapportage Programma N201+ ter kennisname beschikbaar te 
stellen aan de leden van PS door middel van brief. 
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7. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.108 van dhr. N. 
Kaptheijns (PVV) over "PvdA-
burgemeester Faber 
faciliteert straatsjihad in 
Zaanstad!" 

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. 

  
8.  
HAC-jaarverslag 2015 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2015 van de Hoor- en 

adviescommissie Noord-Holland (HAC); 
2. het jaarverslag door middel van brief aan te bieden aan Provinciale 

Staten via de statengriffier. 
  
9.  
Uitvoeringsagenda Economie 
2016-2019 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 als uitwerking van het 

Strategisch Beleidskader Economie, met het daarin opgenomen 
‘Dashboard Welvaart en Welzijn’ definitief vast te stellen; 

2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 
 
10. 

 

Beantwoording Statenvragen 
nr.109 van dhr. A. Tekin 
(PvdA) over de laatste 
ontwikkelingen in de 
productie van medische 
isotopen en de invloed van 
deze ontwikkelingen op de 
businesscase Pallas 

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. 

  
11.  
Verzoek om informatie d.d. 
20 september 2016 m.b.t. 
het bestuurskracht- 
onderzoek Gooi en 
Vechtstreek 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verzoek om informatie op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob) d.d. 20 september 2016 en 
geregistreerd onder kenmerk 859841/862569 betreffende de aan de 
conclusie van het rapport “Het resultaat telt” van Deloitte ten 
grondslag liggende documenten waarop de onderzoekers zich 
hebben gebaseerd;  

2. de gevraagde antwoorden op vragenlijsten en gespreksverslagen niet 
openbaar te maken, omdat GS daar niet over beschikken en deze 
geen deel uitmaken van het door Deloitte opgeleverde 
onderzoeksrapport “Het resultaat telt. Bestuurskrachtonderzoek Regio 
Gooi en Vechtstreek. Gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren 
en Wijdemeren”; 

3. de verzoeker conform brief te berichten; 
4. PS conform brief te berichten. 
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12. 
Verzoek om informatie d.d. 
20 september 2016 m.b.t. 
het bestuurskracht-
onderzoek Gooi en 
Vechtstreek 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verzoek om informatie op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur (Wob) d.d. 20 september 2016 en 
geregistreerd onder kenmerk 860745/862563 betreffende alle 
gespreksverslagen, vergaderverslagen en andere documenten die van 
belang zijn voor de onderbouwing van het bestuurskrachtonderzoek 
(waar het de gemeente Wijdemeren betreft); 

2. de in de inventarislijst opgenomen documenten openbaar te maken; 
3. een aantal financiële gegevens te verwijderen op grond van artikel 10, 

tweede lid, onder g. van de Wet openbaarheid van bestuur. Het gaat 
om de begrotingskosten (hoofdstuk 5 van de offerte van Deloitte); 

4. de verzoeker conform brief te berichten; 
5. PS conform brief te berichten. 

  
13.  
Definitieve herijking 
provinciale monumentenlijst 
in de gemeente Schagen 
 

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 Noord-
Holland 2010 in de gemeente Schagen de navolgende monumenten 
per 1 februari 2017 definitief uit het provinciale monumentenregister 
uit te schrijven: 
- Schoolstraat 4 te Callantsoog, 
- Grote Sloot 417 te Schagerbrug, 
- Schagerweg 30a/30b te te Schagerbrug, 
- Valkkogerweg 37 te Sint Maarten, 
- Grote Sloot 156 te Sint Maartensbrug, 
- Dorpsstraat 108 te Warmenhuizen, 
- Dorpsstraat 66 te Warmenhuizen, 
- Dorpsstraat 153 te Warmenhuizen; 

2. de belanghebbenden van dit besluit op de hoogte te stellen; 
3. de gemeente Schagen, 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 de voormalige provinciale monumenten 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. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   1       
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   7, 8, 11, 12                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   13                                        
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   2, 3, 4, 5, 6    
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   9, 10                                        
 
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. 
 


