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Onderwerp Besluit 
  
1.  
Wijziging subsidieplafond 
Uitvoeringsregeling 
cofinanciering Europese 
EFRO-programma's 2016 
 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds van de Uitvoeringsregeling cofinanciering 

Europese EFRO-programma’s 2016 vast te stellen voor het jaar 2016: 
a. het subsidieplafond van het Kansen voor West 2 programma vast 

te stellen op €0,-; 
b. het subsidieplafond van het INTERREG A programma (2 Zeeën) 

vast te stellen op €0,-; 
c. het subsidieplafond van het INTERREG B programma (Noord West 

Europa en Noordzee) vast te stellen op €0,-; 
2. De subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.60 van mw. I.A. Bezaan en 
dhr. M.S. Ludriks (PVV) 
inzake Afsluitdijk 
 

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.  
Zienswijze uittreding uit 
gemeenschappelijke regeling 
recreatieschap 
Geestmerambacht 
 

Het college besluit: 
1. de zienswijze op uittreding uit de gemeenschappelijke regeling 

recreatieschap Geestemerambacht, vast te stellen; 
2. de zienswijze namens Gedeputeerde Staten door advocatenkantoor 

Pels Rijcken te laten indienen; 
3. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet, in samenhang met 

artikel 10, lid 2, sub b WOB, geheimhouding op te leggen op bijlage 2 
tot definitief overeenstemming is bereikt met het recreatieschap 
Geestmerambacht over de uittreedsom; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van het toezenden van 
een afschrift van de zienswijze. 

  
4.  
Promotie N243 naar planfase 
PMI 
 

Het college besluit: 
1. het schetsontwerp over te nemen en project N243 in Alkmaar, 

Beemster en Koggenland (PMI N243a-06) te promoveren van de 
studiefase naar de planfase en daarbij de volgende maatregelen nader 
uit te werken: 
a. aanpassen weginrichting. Uniforme uitstraling van de weg door de 

rijbaan overal 7,05 m breed te maken, het fietspad te verbreden 
naar 3 m en aanleg van een landschapsvriendelijke geleiderail, 
toepassen van bermverharding en vergevingsgezinde berm; 

b. aanleg van rotondes op de kruispunten Zuidervaart, Oterlekerweg, 
Rustenburgerweg, Molendijk, Westdijk en Kathoek;  

c. innovatieve geluidmaatregel bij de rotonde Oterlekerweg; 
d. aanpassen weginrichting binnen de bebouwde kom aan het 

snelheidsregime (50 km/u); 
e. afsluiten van de zijweg ‘t Zuidje in Schermerhorn voor 

motorvoertuigen; 
f. aanleg middengeleider bij de Vrouwenweg en Mijzerweg; 

2. PS te informeren met brief. 
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Onderwerp Besluit 
  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.66 van dhr.  
J. Nieuwenburg en mw. E.M. 
van Duijn (PvdA) over entree 
Oost Haarlem 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.67 dhr. W. Hoogervorst 
(SP) over voortgang 
werkzaamheden N23 - 
Westfrisiaweg, stand van 
zaken mei 2016 

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. 

  
7.  
Afwijken van 
deelverordening en 
uitvoeringsregelingen i.v.m. 
vaststellingen van de HIRB 
subsidie 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met afwijking van de bepalingen uit de 

subsidieregelingen Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 
Bedrijventerreinen (HIRB) bij de vaststelling van de subsidie en deze in 
overeenstemming te brengen met de huidige beleidslijn conform 
bijlage 1; 

2. de door ondernemers gemaakte kosten subsidiabel te verklaren en op 
te vatten als cofinanciering namens de subsidieontvanger conform 
bijlage 1; 

3. de directeur Concernzaken te machtigen om daartoe concrete 
vaststellingsbesluiten te nemen. 

  
8.  
Jaarverslagen 2015 
adviescommissies 
detailhandelsbeleid 
2015-2020 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van: 

- het jaarverslag (eerste helft 2015) van de Regionale 
Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (RAC NHZ); 

- het jaarverslag (tweede helft 2015) van de Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ); 

- het jaarverslag 2015 van de Regionale Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Noord (RAC NHN); 

2. Provinciale Staten met brief te informeren. 
  
9.  
Vaststellen 
Uitvoeringsagenda 
Ruimtelijke Visie Greenport 
Aalsmeer 2015-2025 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport 

Aalsmeer 2015-2025 vast te stellen; 
2. te verkennen in 2016 op welke wijze provinciale instrumenten kunnen 

worden ingezet ten behoeve van de regionale opgaven uit deze 
uitvoeringsagenda; 

3. PS met brief te informeren. 
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10.  
Verhoging subsidieplafond 
Uitvoeringsregeling 
onderhoud provinciale 
monumenten Noord-Holland 
2011 

Het college besluit: 
1. het subsidieplafond 2016 van de Uitvoeringsregeling onderhoud 

provinciale monumenten Noord-Holland 2011 eenmalig te verhogen 
met een bedrag van € 50.000,- en vast te stellen op € 200.000,-; 

2. de wijziging van het subsidieplafond bekend te maken via het 
Provinciaal Blad.  

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.70 van dhr. L. van Raan 
(PvdD), mw. R.P.M. Kocken 
(GroenLinks) en dhr. M.C.A. 
Klein (CU-SGP) over uitlating-
en D66 over Wind op Land 

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. 

  
12.  
Ondertekening Green Deal 
InVesta 
 

Het college besluit: 
1. de Green Deal InVesta aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen om de Green 

Deal InVesta te ondertekenen; 
3. PS te informeren door middel van brief. 

   
13.  
Bestuurlijke 
intentieverklaring Ruimtelijk 
economische 
ontwikkelstrategie (REOS) 
 

Het college besluit: 
1. de aangepaste bestuurlijke intentieverklaring ruimtelijk-economische 

ontwikkelstrategie met de in de aanhef van de intentieverklaring 
genoemde partijen aan te gaan; 

2. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen PS te 
informeren over de intentieverklaring en de opmerkingen van het 
college; 

3. de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening te machtigen de 
aangepaste bestuurlijke intentieverklaring te ondertekenen. 

 
Mevrouw Post stemt tegen het besluit. 

 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   3 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                                2                 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                                1 
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                                10, 11, 12 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   13 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   4, 5, 6 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   7, 8, 9 
 
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. 
 


