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1. 
Zomernota 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. de concept-zomernota 2016 vast te stellen; 
2. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
3. de concept-zomernota 2016 en de Statenvoordracht met bijgaande 

brief aan Provinciale Staten toe te zenden; 
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 

redactionele aanpassingen. 
  
2. 
(Concept-)Begroting 2017 
(financieel resultaat) 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het saldo van de conceptbegroting 2017-2020; 
2. de mutaties die tot dit saldo leiden op te nemen in de 

conceptbegroting; 
3. kennis te nemen van de 1e conceptvoordracht aan PS bij de 

begroting; 
4. kennis te nemen van de concept programmateksten en eventuele 

aanvullingen en wijzigingen aan te geven. 
  
3. 
Vaststelling provinciaal 
inpassingsplan HOV in 't 
Gooi, tracé deel 
Hilversum/Laren 
 

 
Het college besluit: 
1. de voordracht ‘HOV in het Gooi – provinciaal inpassingsplan tracédeel 

Hilversum/Laren’ vast te stellen; 
2. Provinciale Staten voor te stellen het provinciaal inpassingsplan 

tracédeel Hilversum/Laren definitief vast te stellen, inclusief de 
bijbehorende Nota van Beantwoording; 

3. de voorliggende voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten door 
middel van een brief; 

4. indieners van een zienswijze op de ontwerpversie van het provinciaal 
inpassingsplan tracédeel Hilversum/Laren op de hoogte te brengen 
van de voortgang van de behandeling van zienswijzen door middel 
van een brief. 

  
4. 
Projectovereenkomst HOV in 
’t Gooi 
 

 
Het college besluit: 
1. de projectovereenkomst HOV in ´t Gooi voor de realisatie van het 

deelproject Laren Hilversum aan te gaan met ProRail en gemeente 
Hilversum; 

2. Provinciale Staten hierover door middel van een brief te informeren. 
3. De procedureafspraken die met Prorail gemaakt zijn, worden in een 

brief bevestigd; 
4. Met het oog op mogelijke vergelijkbare gevallen, wordt een en ander 

in IPO-verband aangekaart. 
  
5. 
Besluit hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder 'HOV in het 
Gooi' 
 

 
Het college besluit: 
1. door de realisatie van het project HOV in het Gooi, hogere waarden 

voor geluid vast te stellen voor de woning aan de Oosterengweg 65 in 
Hilversum conform het bijgevoegd besluit; 

2. twee ingekomen zienswijzen met betrekking tot het ontwerp besluit 
niet ontvankelijk te verklaren, maar wel mee te nemen in de 
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procedure ter vaststelling van het PIP HOV in het Gooi. 
3. Het besluit in oktober te publiceren, gelijktijdig met de publicatie van 

het PIP. De indieners van de zienswijzen dan ook in kennis te stellen. 
  
6. 
Gevolgen nieuwe verdeling 
Studenten Openbaar Vervoer 
kaart 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de nieuwe verdeelsleutel bijdrage Studenten 

Openbaar Vervoer kaart voor de openbaar vervoer concessies van de 
provincie Noord-Holland; 

2. PS te informeren door middel van een brief. 
  
7. 
Onderzoek nul-emissie 
busvervoer Zuidtangentbaan 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport van Movares, inzake nul-

emissie busvervoer op de Zuidtangent; 
2. deze rapportage door middel van een brief ter informatie aan te 

bieden aan Provinciale Staten; 
3. te onderzoeken, op welke wijze bij de openstellingsvergunning voor 

de Abdijtunnel rekening gehouden kan worden met de ontwikkeling 
van nul-emissie busvervoer. 

  
8. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.78 van dhr. J.J.A.M. van 
Hooff (PVV) over Provincie te 
paard voor betere 
dienstregeling Kennemerlijn! 

 
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. 

  
9. 
Addendum 
Bestedingenplannen Brede 
Doeluitkering Verkeer en 
Vervoer voorgaande jaren 

 
Het college besluit: 
1. het addendum Bestedingenplannen Brede Doeluitkering Verkeer en 

Vervoer voorgaande jaren vast te stellen en; 
2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren. 

 
 

 

10. 
Brief aan mw. van Bussel van 
Urban Farming035, in reactie 
op haar brief aan PS en GS 
binnengekomen op 27 juni 
2016 inzake moestuin op 
Crailo 

 
Het college besluit: 
1. de brief over de moestuin op Crailo-Zuid te versturen aan mw. van 

Bussel, contactpersoon bij Urban Farming035. 
2. PS via een brief hierover te informeren. 
3. De gedeputeerde te machtigen om – gehoord de vergadering – de 

brief aan te passen. 
  
11. 
Grondruil Polder Waard-
Nieuwland met het 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
ten behoeve van de nieuwe 
natuurstrook en verbetering 
van het watersysteem 

 
Het college besluit: 
• tot ruiling van grond met het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier ten behoeve van de nieuwe natuurstrook en de 
verbetering van het watersysteem in de Polder Waard-Nieuwland, 
waarbij 

1. wordt aangekocht het perceel kadastraal bekend gemeente 
Wieringen, sectie H, nummer 382, met een voorlopige 
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 oppervlakte van 0.57.82 ha; 
2. wordt verkocht het perceel kadastraal bekend gemeente 

Wieringen,sectie H, nummer 380, met een voorlopige 
oppervlakte van 1.56.15 ha; 

3. tegen een bijbetaling door het hoogheemraadschap van         
€ 41.298,60. 

  
12. 
Verkoop van percelen in de 
Wieringermeer aan 
Nuon Windpark 
Wieringermeer BV 
 

 
Het college besluit: 
1. tot verkoop van het erfpachtrecht van de bedrijfslocatie aan de 

Hippolytushoeverweg 11 te Slootdorp, bestaande uit percelen 
cultuurgrond en erf inclusief woning en opstallen, kadastraal bekend 
gemeente Wieringermeer, sectie E, nummers 622, 624 en 199, met 
een totale oppervlakte van circa 36.71.25 ha, aan Nuon Windpark 
Wieringermeer BV voor een bedrag van € 2.000.000,- k.k. ten 
behoeve van de verplaatsing van de Zweefvliegclub Den Helder 

2. tot verkoop van het perceel cultuurgrond nabij het Robbenoordbos, 
kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, nummer 210, 
met een oppervlakte van 3.96.80 ha, aan Nuon Windpark 
Wieringermeer BV voor een bedrag van € 198.400,- k.k. ten behoeve 
van natuurcompensatie 

  
13. 
Verlenging Pilot Texelhopper 
2017 – 2018 
 

 
Het college besluit: 
1. de pilot Texelhopper te verlengen tot aan de start van de nieuwe OV-

concessie Noord-Holland Noord, voorzien voor 22 juli 2018; 
2. ter uitvoering van besluitpunt 1 de gedeputeerde Mobiliteit te 

machtigen de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Texel 
en de wijzigingsovereenkomst met Connexxion te verlengen tot aan 
de start van de nieuwe OV-concessie Noord-Holland-Noord, voorzien 
voor 22 juli 2018; 

3. de tot € 400.000 per jaar gemaximeerde prestatie-afhankelijke 
subsidie ten behoeve van de exploitatie van de kleine Texelhoppers te 
dekken uit de Rijksbijdrage BDU uit voorgaande jaren; 

4. de kosten voor voortzetting van de huidige regiecentrale 
(personeelslasten, huisvestingskosten, abonnements- en 
licentiekosten voor plannings- en reserveringssoftware), begroot op   
€ 320.000 per jaar c.q. € 515.000 tot aan juli 2018, vanuit de 
Provincie te dekken uit de Reserve OV, van de gereserveerde 
middelen uit het coalitieakkoord 2015-2019, Ruimte voor groei voor 
openbaar vervoer; 

5. om voor de invoering van de OV-chipkaart met 
eenheidstariefpropositie een keuze te maken voor: Invoering op de 
Connexxion-buslijnen 28 en 828 op Texel en voor de daaraan 
verbonden kosten een eenmalig budget van maximaal € 115.000 te 
dekken uit de Reserve OV van de gereserveerde middelen uit het 
Coalitieakkoord 2015-2019, Ruimte voor groei voor openbaar 
vervoer; 

6. Door middel van een brief Provinciale Staten te informeren over 
bovenstaande besluiten. 
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14. 
Ontbinding 
vennootschappen 
Wieringerrandmeer 
 

 
Het college besluit: 
1. als aandeelhouder in B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer in te 

stemmen met de voorgestelde besluitvorming buiten vergadering tot 
ontbinding van de vennootschap; 

2. als aandeelhouder in B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer in te 
stemmen met de voorgestelde besluitvorming buiten vergadering tot: 

• Wijziging van de deelneming in Wieringerrandmeer Beheer 
B.V. tot een 100% deelneming; 

• Ontbinding van de B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer ; 
• Verlening van goedkeuring aan het besluit tot ontbinding van 

Wieringerrandmeer Beheer B.V.; 
3. De portefeuillehouder te machtigen tot al hetgeen noodzakelijk is 

voor de ontbinding van de onder 1. en 2. genoemde 
vennootschappen. 

  
15. 
Concept-Uitvoeringsagenda 
Economie 
 

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

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

2. Provinciale Staten door het versturen van bijgevoegde brief te 
verzoeken om de concept-Uitvoeringsagenda voor behandeling te 
agenderen voor de B-agenda van de commissie EEB van 12 september 
a.s., mede als antwoord op motie 9/23-05-2016 over de 
verwachtingen van PS voor de Uitvoeringsagenda. 

3. Provinciale Staten in bovengenoemde brief eveneens te verzoeken de 
motie als afgedaan te beschouwen. 

4. na behandeling in de commissie EEB een definitief besluit te nemen 
over de Uitvoeringsagenda Economie. 

  
16. 
Incidentele subsidieverlening 
drie pilots herstructurering/ 
transformatie 
winkelgebieden Alkmaar, 
Castricum en Gooi en 
Vechtstreek 
 

 
Het college besluit: 
1. een incidentele subsidie van € 25.000,- te verlenen aan de gemeente 

Castricum voor het project ‘Versterken centrum en winkelgebieden 
Castricum’; 

2. een incidentele subsidie van € 25.000,- te verlenen aan de gemeente 
Alkmaar voor het project ‘Stadslab Alkmaar’; 

3. een incidentele subsidie van € 25.000,- te verlenen aan de regio Gooi- 
en Vechtstreek voor het project ‘aanjaagteam leegstand’; 

4. PS door middel van een brief te informeren. 
  
17. 
Mogelijkheden 
Topsportaccommodaties 

 
Het college besluit: 
• bijgaand memo ter kennisgeving aan te nemen. 

  
18. 
Mandaat RVO.nl POP3 
 

 
Het college besluit: 
1. het “Mandaat-, volmacht- en machtigingenbesluit Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland POP3-subsidies Noord-Holland” vast te 
stellen en met het oog op de schriftelijke aanvaarding van het 
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mandaat aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te sturen; 
2. besluit 1 te publiceren in het provinciaal blad. 

  
19. 
Benoeming leden Raad van 
Toezicht Pallas 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met bijgevoegd gezamenlijk besluit van de Minister 

van Economische Zaken en de provincie Noord-Holland voor de 
benoeming van de leden van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor onder wie de heer J.W.R. van Lunteren 
MSc als de nieuwe voorzitter; 

2. dit besluit met een brief kenbaar te maken aan het ministerie van 
Economische Zaken. 

  
20. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.68 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) over NRG en Pallas 
 
 
 
21. 
Beslissing op bezwaar Wob 
verzoek Distriport 
 
 
 

 
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. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
2. in navolging van het advies van de hoor- en adviescommissie het 

bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren; 
3. een deel van de gevraagde informatie alsnog openbaar te maken; 
4. aan bezwaarde een proceskostenvergoeding toe te kennen ter hoogte 

van € 1.240,00; 
5. bezwaarde te informeren door middel van bijgevoegd besluit; 
6. PS te informeren door middel van een brief. 

  
24. 
CZ 
Outsourcing Bediening 
kunstwerken 
 

 
 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de in de toelichting genoemde aanpassingen van 

het concept Sociaal plan outsourcing Bediening kunstwerken en de 
portefeuillehouder P&O te machtigen tot ondertekening van het 
sociaal plan; 

2. Gehoord het advies van de Ondernemingsraad het voornemen tot 
gunning van de opdracht Bediening kunstwerken aan Trigion Services 
B.V. te publiceren; 

3. De inschrijvers, PS en GO te informeren overeenkomstig bijgaande 
brieven; 

4. jaarlijks de financiële effecten van het outsourcingsbesluit te 
monitoren. 

  
23. 
Museumregistratie Huis van 
Hilde 
 

 
Het college besluit: 
1. te verklaren dat Huis van Hilde, archeologiecentrum Noord-Holland, 

museale taken uitvoert, volgens de definitie van de International 
Council of Museums (ICOM); 
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2. Huis van Hilde aan te melden bij het Museumregister Nederland en 
(na opname in het register) lid te maken van de Museumvereniging, 
waardoor acceptatie van de Museumkaart mogelijk is; 

3. PS via een brief te informeren. 
  
24. 
Onderzoek verzelfstandiging 
archeologisch depot 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het door LAgroup uitgevoerde onderzoek 

‘Verzelfstandiging provinciaal archeologisch depot’; 
2. op basis van de conclusies van het onderzoek en de aanvullende 

overwegingen het archeologisch depot niet te verzelfstandigen; 
3. medio 2017 te bezien of de evaluatie van de publieksfunctie van Huis 

van Hilde en de uitwerking van de organisatorische aanpassingen 
aanleiding geven dit besluit de heroverwegen; 

4. het onderzoeksrapport met een brief aan PS te zenden. 
  
25. 
Definitieve vaststelling 
redengevende 
omschrijvingen van 25 
provinciale monumenten in 
de gemeente Bergen 
 

 
Het college besluit: 
1. in het kader van de actualisatie van de provinciale monumentenlijst 

de redengevende omschrijvingen van 23 provinciale monumenten in 
de gemeente Bergen vast te stellen; 

2. de redengevende omschrijvingen van de provinciale monumenten 
Binnenweg 15 te Schoorl en Ruïnelaan 11 te Bergen aan te passen en 
vast te stellen; 

3. de directeur Beleid te machtigen aan de eigenaren en/of bewoners 
van deze 25 provinciale monumenten en de gemeente Bergen de 
besluiten 1. en 2. bekend te maken. 

  
26. 
Voornemen herijking 
provinciale 
monumentenlijst in de 
gemeente Gooise Meren 
 

 
Het college besluit: 
1. tot het voornemen 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 Gooise 
Meren het navolgende monument uit het provinciale 
monumentenregister uit te schrijven: 
- Groot Hertoginnelaan 28a te Bussum; 

2. de directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden en de 
gemeente Gooise Meren dit voornemen bekend te maken en dit 
besluit via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente Gooise 
Meren te publiceren; 

3. PS hierover via een brief te informeren. 
  
27. 
Beantwoording brief van 
Stichting Windpark 
Haarlemmermeer-Zuid dd. 
11 mei 2016 inzake opname 
in planvorming Wind op Land 

 
Het college besluit: 
1. de ingekomen brief van de Stichting Windpark Haarlemmermeer-Zuid 

te beantwoorden d.m.v. een brief; 
2. PS te informeren d.m.v. een brief. 
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28. 
Beantwoording statenvragen 
nr.80 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over Geen Godzilla-
turbines in 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. 

  
29. 
Verhoging subsidieplafond 
Uitvoeringsregeling 
subsidie Zonnestroom 
maatschappelijk vastgoed 
2015-I 

 
Het college besluit: 
1. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling subsidie zonnestroom 

maatschappelijk vastgoed Noord-Holland 2015-1 met € 150.000,- te 
verhogen van 1.086.450,- naar € 1.236.450,-; 

2. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad. 
  
30. 
Subsidievaststelling project 
Stelling van Amsterdam 
2013 – Cultuurcompagnie 
Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
• de subsidie aan Cultuurcompagnie Noord-Holland voor het project 

Stelling van Amsterdam 2013 vast te stellen op € 159.226,-, conform 
de subsidieverlening. 

  
31. 
Jubileumgratificatieregeling 
Noord-Holland 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. de Jubileumgratificatieregeling Noord-Holland 2016 vast te stellen; 
2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad; 
3. het Georganiseerd Overleg schriftelijk te informeren. 

  
32. 
Subsidieverlening 2 
projecten Afsluitdijk 
 

 
Het college besluit: 
1. 2 subsidies te verlenen, te weten: 

A. project "Realisatie Fietspad Waddenzeezijde Den Oever –
Monument” van Rijkswaterstaat € 2.701.698,- ; 

B. project "Realisatie Vismigratierivier Deel 1 voor De Nieuwe 
Afsluitdijk" van de provincie Fryslân € 2.000.000,-; 

2. bij het verlenen van de onder 1 genoemde subsidies af te wijken van 
de Provinciale Verantwoordingssystematiek (verder: PVS) en in plaats 
van een controleverklaring van een accountant een alternatieve 
verantwoordingsverplichting op te leggen (zie brieven); 

3. bij het verlenen van de onder 1 genoemde subsidies af te wijken van 
de PVS en in plaats van een voorschot van 80% een voorschot van 
100% uit te betalen. 

  
33. 
Wijziging Waterverordening 
Hoogheemraadschap 
Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) 
 

 
Het college besluit: 
1. De Statenvoordracht vast te stellen waarbij aan PS wordt voorgesteld 

het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de 
Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met 
bijlagen en toelichting vast te stellen; 

2. de Statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit aan 
Provinciale Staten te zenden. 
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34. 
Motie 4 PS 23-05-2016 
Vreemd aan de orde van de 
dag: Ouderenwerkloosheid in 
UitvoeringsAgenda 
Arbeidsmarkt 2016-2019 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de bereidheid van de TechniekRaad Noord- 

Holland om samen met de Werkambassadeur zorg te dragen voor 
uitvoering motie 4 PS 23-05-2016; 

2. de in de motie opgenomen “inspiratiedagen”, als resultaat in de 
UitvoeringsAgenda Arbeidsmarkt op te nemen; 

3. PS te verzoeken motie 4 PS 23-05-2016 hiermee als afgedaan te 
beschouwen; 

4. Provinciale Staten te informeren via een brief en bijlagen. 
5. De portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering – 

wijzigingen in de brief aan te brengen. 
  
35. 
Instemmen met ontwerp 
Natura2000-beheerplannen 
IJsselmeer, Markermeer & 
IJmeer en Eemmeer & 
Gooimeer Zuidoever 
 

 
Het college besluit: 
1. op grond van de artikelen 19a en 19b, Natuurbeschermingswet 1998, 

in te stemmen met de inhoud van de ontwerp-Natura 2000- 
beheerplannen IJsselmeer 2016-2021, Markermeer & IJmeer 2016 - 
2021 en Eemmeer & Gooimeer Zuidoever 2016 - 2021 van het 
ministerie van Infrastructuur & Milieu; 

2. Rijkswaterstaat, zijnde voortouwnemer in opdracht van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, met een brief te informeren over dit 
besluit; 

3. Provinciale Staten met een brief te informeren over dit besluit. 
  
36. 
Subsidie aan 
omgevingsdiensten voor 
Bestuurlijke strafbeschikking 
Milieu (BsBm) 
 

 
Het college besluit: 
1. een incidentele subsidie te verstrekken voor uitgevoerde maatregelen 

ter stimulering van het gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking 
in het jaar 2015 en de jaren 2013/2014 aan de volgende 
organisaties: 
• Regionale uitvoeringsdienst NHN (€ 37.604 en € 37.604,-) 
• Omgevingsdienst IJmond (€ 12.535 en € 37.604,-) 
• Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (€12.535 en  

€ 37.604,-) 
• Omgevingsdienst NZKG (€12.535 en € 37.604,-) 

2. de unitmanager CZ/SI in mandaat de subsidieverstrekking te laten 
afhandelen. 

  
37. 
Uitvoeringsprogramma´s 
2016 omgevingsdiensten en 
regionale VTH-strategie 2016 
– 2019 RUD NHN 
 

 
Het college besluit: 
1. het VTH Uitvoeringsplan 2016 Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied, het Uitvoeringsprogramma 2016 -2017 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, het 
Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst IJmond en het 
Uitvoeringsprogramma 2016 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek vast te stellen; 

2. de regionale VTH-strategie Regionale Uitvoeringsdienst Noord- 
Holland Noord vast te stellen; 

3. Provinciale Staten door middel van een brief op de hoogte te stellen 
van dit besluit. 
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38. 
Ontheffing windturbine 
Afsluitdijk 
 

 
Het college besluit: 
1. op grond van artikel 4.1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 

34 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening de door de gemeente 
Hollands Kroon aangevraagde ontheffing voor de bouw van een 
tijdelijke windturbine aan de Afsluitdijk te verlenen; 

2. hieraan de volgende voorschriften te verbinden: 
a. Uiterlijk 1 januari 2023 dient de windturbine verwijderd te 

zijn en het terrein in de oorspronkelijke toestand te zijn  
hersteld; 

b. Ons te rapporteren over eventuele vogelaanvaringen met de 
turbine. 

  
39. 
Uitvoeringsregeling voor 
zonne-energie in het 
landelijk gebied 
 

 
Het college besluit: 
1. gezien de besluitvorming in PS op 27 juni 2016 de 

‘Uitvoeringsregeling voor opstellingen van zonne-energie in het 
landelijk gebied’ vast te stellen.  

2. PS hierover actief te infomeren via een brief. 
  
40. 
Overeenkomst Fietsbrug 
A9/Nieuwe Strandwal 
 

 
Het college besluit: 
1. de Overeenkomst Fietsbrug A9 aan te gaan met de gemeenten Heiloo 

en Castricum; 
2. de portefeuillehouder RO te machtigen voor het aanbrengen van 

redactionele wijzigingen in de Overeenkomst Fietsbrug A9 en deze 
namens de provincie te ondertekenen; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van een brief. 
  
41. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.74 van dhr. N. Papineau 
Salm (PvdA) over bouwdrift 
aan de Noord-Hollandse kust 
 

 
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. 

  
42. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.77 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Bouwen aan 
de Noord-Hollandse kust 
 

 
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. 

  
43. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.75 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) inzake huisvesting 
verblijfsgerechtigden 
 

 
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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44. 
Actie- en 
uitvoeringsprogramma 
Zaancorridor 
 
 
 
45. 
OV Ambitiebeeld 2040 voor 
heel Noord-Holland en 
Flevoland 
 

 
Het college besluit: 
1. de acties uit het actie- en uitvoeringprogramma Zaancorridor, 

waarvoor de provincie het initiatief neemt of waaraan zij meewerkt, 
vast te stellen; 

2. PS hierover te informeren door middel van een brief. 
 
 
Het college besluit: 
• In te stemmen met de brief aan PS. 

  
46. 
Voordracht van de 
selectiecommissie voor de 
functie van 
provinciesecretaris / 
Algemeen Directeur 
 

 
Het college besluit: 
• Op voordracht van de selectiecommissie per 1 november 2016 te 

benoemen voor de functie van Provinciesecretaris/Algemeen 
Directeur mevrouw R.M. Bergkamp. 

 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   34, 35, 36, 37  
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39   31, 32, 33, 46                
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25   22-30                                 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   1-14, 45 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
 
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. 


