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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Verkenningen NH2050 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Verkenningen NH2050 en deze vrij te geven 

voor de start van het publieke debat in de Koersfase; 
2. de Verkenningen NH2050 met brief te zenden aan PS voor bespreking 

in de commissie RWW; 
3. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 

Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van redactionele en 
objectiverende wijzigingen in de Verkenningen NH2050; 

4. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsvisie te machtigen om de opbrengsten van de 
Facebookcampagne die loopt van 14 december tot en met 24 
december te bundelen en door te sturen naar de commissie RWW ten 
behoeve van de bespreking van de Verkenningen NH2050. 

  
2.  
UNESCO nominatie Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 
als uitbreiding van de 
Stelling van Amsterdam 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het ‘UNESCO Nominatiedossier Stelling van 

Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie samen sterker’ en de 
inhoudsopgave van het Managementplan bij dit nominatiedossier; 

2. in te stemmen met de algemene uitgangspunten voor de begrenzing 
van Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding van het UNESCO 
werelderfgoed Stelling van Amsterdam; 

3. PS door middel van brief te informeren. 
  
3.  
Voordracht Minor Boundary 
Modification Stelling van 
Amsterdam 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorstel tot een Minor Boundary Modification 

voor de Stelling van Amsterdam; 
2. de minister van OCW door middel van brief hierover te informeren en 

haar te verzoeken dit voorstel bij UNESCO in te dienen; 
3. PS door middel van brief te informeren. 

  
4.  
Motie M63A-14-11-2016 
over volgen juiste 
procedures conform 
afspraken bestuursakkoord 
2011 als er bouwplannen in 
het kader van de pilot 
Waterland worden ingediend 

Het college besluit: 
1. de brief aan de leden van de Stuurgroep Pilot Waterland te versturen; 
2. PS hierover per brief te informeren en PS voor te stellen de motie 

hiermee als afgedaan te beschouwen; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  

  
5.  
Wijziging van het 
toepassingsbereik van de 
coördinatieregeling voor het 
project Zeetoegang IJmond 
 

Het college besluit: 
1. vergunningen, ontheffingen en toestemmingen op grond van de 

Scheepvaartverkeerswet op grond van besluitpunt 6B van het 
vaststellingsbesluit Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmond van 
Provinciale Staten van 22 september 2014 niet langer te coördineren; 

2. met brief Provinciale Staten op de hoogte te stellen; 
3. met brief de gemeente Velsen te informeren; 
4. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

6.  
Verzoek van de gemeente 
Den Helder om een 
provinciale deelneming in 
Port of Den Helder NV te 
overwegen 
 

Het college besluit: 
1. om op basis van criteria uit de provinciale Nota Verbonden Partijen 

2014 te toetsen of een provinciale deelneming in Port of Den Helder 
NV overwogen kan worden; 

2. de gemeente Den Helder met brief op de hoogte te stellen van dit 
besluit; 

3. met brief Provinciale Staten op de hoogte te stellen.  
  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.124 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP), dhr. J.H. 
Leever (ONH/VSP) en dhr. N. 
Papineau Salm (PvdA) over 
uitbreiding Royal ZAP 

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.  
Netwerkvisie Noord-Holland 
2020 “Per saldo beter” 
 

Het college besluit: 
1. de Netwerkvisie Noord-Holland 2020 “Per saldo beter” vast te stellen; 
2. de Netwerkvisie Noord-Holland 2020 “Per saldo beter” in het kader 

van de actieve informatieplicht te zenden aan PS door middel van 
brief. 

  
9.  
Brief colleges B&W Gooise 
Meren, Hilversum en Laren 
inzake recente 
ontwikkelingen Crailo-Zuid 
 

Het college besluit: 
1. namens de betrokken burgemeesters (Broertjes, Roest en Van Vliet- 

Kuiper) en wethouders (Boland, Jaeger, Van Meerten Smit, Stam en 
Voorink) de brief te versturen aan de colleges van B&W van de 
gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren; 

2. de brief ter informatie aan PS te sturen. 
  
10.  
Vaststelling 
Uitvoeringsregeling subsidie 
gedragsbeïnvloeding 
verkeersveiligheid Noord-
Holland 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2017, met inbegrip van het 
subsidieplafond, vast te stellen; 

2. de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 
verkeersveiligheid Noord-Holland 2017 te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het onder 
1 genoemde punt. 

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.134 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over “Meer 
asfalt leidt tot nog meer 
fileleed” 

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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12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.137 van mw.  J.F.L. 
Kaamer van Hoegee (VVD) 
over 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. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.138 van dhr. J.J.A.M. van 
Hooff (PVV) over 
Horrordossier N23 
Westfrisiaweg nieuw 
hoofdstuk? 

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. 

  
14.  
Vaststelling subsidieplafonds 
2017 
 

Het college besluit: 
• de in kolom B van de bijlage bij dit besluit opgenomen 

subsidieplafonds voor het jaar 2017 vast te stellen. 
  
15.  
Budgettair neutrale wijziging 
productenraming 
2016 (11) 
 

Het college besluit: 
1. de budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2016 vast te 

stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren. 

  
16.  
Termijnen Kleine 
Infrastructuur 
 

Het college besluit: 
1. aan de gemeente Den Helder geen sanctie op te leggen als gevolg van 

het niet halen van de aanbestedingstermijn met betrekking tot de 
projecten “Ruyghweg” met kenmerk 789156 en “De Dogger” met 
kenmerk 789157 die is opgelegd op grond van artikel 14 sub b van 
de uitvoeringsregeling subsidie Kleine Infrastructuur Noord-Holland 
2016; 

2. aan de gemeente Schagen geen sanctie op te leggen als gevolg van 
het niet halen van de starttermijn met betrekking tot het project 
“Aanleg infra rondom de nieuwbouw van het Makado-winkelcentrum” 
met kenmerk 751174 die is opgelegd op grond van artikel 14 sub e 
van de gewijzigde uitvoeringsregeling subsidie BDU Kleine 
Infrastructuur Noord-Holland 2013; 

3. de brieven waarmee de gemeenten Den Helder en Schagen worden 
geïnformeerd over respectievelijk besluit 1 en 2 binnen mandaat door 
de sector CZ/SI te laten versturen. 

  
17.  
Beslissing op bezwaar inzake 
Wob verzoek Van 
Broekhoven 
(Stuurgroepverslagen 
Duinpolderweg) 

Het college besluit: 
1. het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om de verslagen van de 

stuurgroep Duinpolderweg niet openbaar te maken ongegrond te 
verklaren; 

2. PS hierover te informeren door middel van brief.  
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18.  
Portefeuilleverdeling en 
vervangingsregeling GS 
en volgorde loco-Cdk 
 

Het college en de commissaris van de Koning besluiten: 
1. het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten 

van Noord-Holland 2012 en het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland te wijzigen 
(bijlage 1, portefeuilleverdeling) conform voorstel; 

2. de vervangingsregeling van het college van GS van Noord-Holland 
2015-2019 te wijzigen conform voorstel; 

3. de volgorde van loco commissaris van de Koning te wijzigen conform 
voorstel; 

4. PS te informeren over de gewijzigde portefeuilleverdeling door middel 
van brief. 

  
19.  
Vertegenwoordiging 
provincie Noord-Holland in 
de gremia van de MRA 
 

Het college besluit: 
1. De Commissaris van de Koning aan te wijzen om namens de provincie 

Noord-Holland zitting te nemen in de bestuurlijke regiegroep MRA, 
met de portefeuillehouder Bestuur als zijn vervanger; 

2. de portefeuillehouder Mobiliteit aan te wijzen om namens de 
provincie Noord-Holland zitting te nemen in de bestuurlijke 
regiegroep en de agendacommissie MRA, met de portefeuillehouder 
Economie als haar vervanger; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
20.  
Uittreden recreatieschap 
Geestmerambacht 
 

Het college besluit: 
1. te concluderen dat inzake de te betalen uittreedsom, het financiële 

verschil tussen het aanbod van de Provincie en de vraag van het 
Recreatieschap Geestmerambacht dusdanig groot is dat het minnelijk 
traject is vastgelopen; 

2. het bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht door middel 
van brief te vragen een besluit te nemen over de uittreedsom, met 
inachtneming van onze zienswijze van 14 juni 2016; 

3. Provinciale Staten te informeren over dit besluit door middel van 
brief. 

  
21.  
Aanpassen einddatum UVR 
breedband 
 

Het college besluit: 
• de subsidieontvangers die in het kader van de uitvoeringsregeling 

Hoogwaardige communicatienetwerken 2013 een subsidie hebben 
ontvangen voor de voorbereidingsactiviteiten gericht op de aanleg 
van een Next Generation Access (NGA)- netwerk, op verzoek 
toestemming te verlenen om de activiteiten uiterlijk 31 december 
2017 af te ronden.  
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22.  
Uitwerking verzoek Den 
Helder 
 

Het college besluit: 
1. overwegende de vragen van gemeente Den Helder, in te stemmen met 

de uitwerking van provinciaal trekkerschap voor het project Building 
with Nature voor de haven Den Helder;  

2. om een voorstel uit te werken waarin een betere duiding tussen de 
opgaven in Den Helder en het programma De Kop Werkt! wordt 
gelegd en waarin de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheden 
voor en besluitvorming over de opgaven van Den Helder per project 
worden benoemd; 

3. de gemeente Den Helder met brief op de hoogte te stellen van deze 
besluiten. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   20                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   18, 19                              
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   1, 2, 3, 4, 7                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
                                    
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   21, 22                                        
 
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. 
 


