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1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 18 van dhr J.M. 
Bruggeman (SP) over 
detailhandelsbeleid 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 21 van mw. L.D. Vermaas 
en dhr. A.E. van Liere (PvdD) 
over paardenmishandeling 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. 

  
3.  
Tussenevaluatie 
Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord- 
Holland (PDENH) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ‘Tussenevaluatie Participatiefonds Duurzame 

Economie Noord-Holland (PDENH)’; 
2. dat de ‘Tussenevaluatie PDENH’ op dit moment geen aanleiding geeft 

om tot aanpassingen in het PDENH over te gaan; 
3. de resultaten van de ‘Tussenevaluatie PDENH’ te betrekken bij de 

ontwikkeling van het MKB-innovatiefonds; 
4. naar aanleiding van de evaluatie een verkenning uit te voeren naar de 

mogelijkheden voor verruiming van het PDENH; 
5. PS te informeren over de uitkomsten van de tussenevaluatie door 

verzending van brief en evaluatierapport. 
  
4.  
Uitvoeringsregeling MKB 
innovatiestimulering 
Regio en Topsectoren 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 

vast te stellen; 
2. het subsidieplafond voor de instrumenten haalbaarheidsonderzoek en 

innovatieadviestrajecten vast te stellen op € 600.000; 
3. het subsidieplafond voor het instrument R&D-samenwerkingstrajecten 

vast te stellen op € 1,36 miljoen; 
4. de uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds bekend te maken in het 

Provinciaal Blad; 
5. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  
5.  
Beleidsagenda 
Energietransitie 
 

Het college besluit: 
1. de Beleidsagenda Energietransitie 2016-2020 in concept vast te stellen; 
2. de Beleidsagenda met de voordracht ter besluitvorming aan PS aan te 

bieden; 
3. de Uitvoeringsparagraaf bij de Beleidsagenda vast te stellen; 
4. de Uitvoeringsparagraaf ter kennisname toe te sturen aan PS; 
5. kennis te nemen van de rapportage ‘Evaluatie van de Energy Board’; 
6. de Energy Board te ontbinden; 
7. de portefeuillehouder Energie, Duurzaamheid en Circulaire Economie te 

machtigen de deelnemers aan de Energy Board hierover te informeren; 
8. PS met brief te informeren. 
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6.  
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling subsidie 
onderzoeken herbestemming 
monumenten Noord-Holland 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken herbestemming 

monumenten Noord-Holland 2016 vast te stellen; 
2. de Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken herbestemming 

monumenten Noord-Holland 2016 bekend te maken in het Provinciaal 
blad; 

3. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te brengen. 
  
7.  
Onderhandelaarsakkoord cao 
Provincies 2016 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het op 18 februari 2016 in het SPA bereikte 

onderhandelaarsakkoord cao Provincies 2016; 
2. in te stemmen met de voor de provincie Noord-Holland voorgestelde 

financiële dekking van het onderhandelingsresultaat. 
  
8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 8 mw. J.M.E. de Groot (SP) 
over aanwezigheid en 
opruimen asbest 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. 

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 27 van mw. O.A.C. de 
Meij (50Plus) over 
nachtvluchten kustplaatsen 
 

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. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 20 van dhr. T. van 
Eijk en mw. J.G. Haagsma 
(CDA) over beantwoording 
van de prealabele vraag over 
de fusielocatie van 
voetbalvelden in Egmond aan 
den Hoef 

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.  
Beantwoording prealabele 
vraag Enkhuizerzand, 
gemeente Enkhuizen 
 

Het college besluit: 
• de prealabele vraag van het gemeentebestuur van Enkhuizen in beginsel 

positief te beantwoorden met inachtneming van de in de brief 
opgenomen randvoorwaarden. 
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12. 
Motie 'Vreemd aan de orde 
van de dag' over schaliegas 

Het college besluit: 
1. PS door middel van brief te informeren over de uitvoering van motie M2-

1/14-10-2013; 
2. PS voor te stellen om de motie daarmee als afgedaan te beschouwen. 

  
13.  
Uitbreiding programma 
investering steunpunten als 
gevolg van toevoeging van 
de 24-uurs bediencentrale 
aan steunpunt Langebalk 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken van het programma 24-uurs 

centrale bediening kunstwerken aan de hand van bijgevoegde 
voortgangsrapportage 2016; 

2. kennis te nemen van het initiatief om in Heerhugowaard de 
bediencentrale te integreren in het te verbouwen steunpunt Langebalk 
en geen aparte ruimte voor de bediencentrale te huren; 

3. aan PS voor te stellen het beschikbaar gestelde krediet van € 5,4 
miljoen vanuit het programma Investeringen steunpunten (EBW 2015 
voordracht 19; 2 maart 2015) te verhogen met € 3,1 miljoen naar € 8,5 
miljoen voor extra investeringen op de locatie Langebalk te 
Heerhugowaard, bestaande uit: 
a. € 0,4 miljoen voor Arbo maatregelen (scheiden verkeerstromen 

steunpunt en bediencentrale); 
b. € 1,7 miljoen voor toevoeging investering centrale bediening;  
c. € 0,6 miljoen voor meenemen van extra duurzaamheidsmaatregelen 

(15% van de investering ad € 4 miljoen); 
d. € 0,4 miljoen voor VAT kosten (als gevolg van toevoeging van de 

bediencentrale aan steunpunt Langebalk); 
4. aan PS voor te stellen de onder punt 3 genoemde investering ad € 3,1 

miljoen te dekken met Kapitaallasten € 3,1 miljoen (afschrijving in 25 
jaar) budget neutraal te dekken door: 
a. verlaging van het budget vast onderhoud vaarwegen 

(begrotingspost 733823) met € 170.000 vanaf 2018 en; 
b. verhoging van het budget steunpunten B&U (begrotingspost 

731823) met € 170.000 vanaf 2018. 
5. de portefeuillehouder te machtigen om aanpassingen aan te brengen in 

de stukken en de PS voordracht aan te passen; 
6. de voordracht toe te sturen aan PS. 

  
14.  
Duinpolderweg, 
probleemanalyse 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten van de Probleemanalyse en met de 

communicatie daarover als de tussenstap in het project Duinpolderweg 
in te stemmen; 

2. vast te stellen dat de Probleemanalyse de onderbouwing biedt voor de 
voortzetting van de planMER-studie Duinpolderweg  

3. de aanbevelingen uit de rapportage van de bestuurlijke verkenner 
inzake het maatschappelijk en politiek-bestuurlijk draagvlak in het 
gebied voor de Duinpolderweg, waaronder het instellen van een brede 
adviesgroep om de uitkomsten van de probleemanalyse te bespreken 
volgens nader uit te werken spelregels en inrichting, over te nemen; 

4. met het antwoord van het Ingenieursbureau op de inspraakreacties in te 
stemmen; 
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5. Provinciale Staten hierover te informeren met brief; 
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
15.  
Verkoop Stroeërdijk 5 te 
Hippolytushoef 
 

Het college besluit: 
1. tot aankoop van de bloot eigendom van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Wieringen, sectie H, nummer 114, met een oppervlakte van 
0.00.89 ha, van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor 
een koopsom van € 230,- k.k. 

2. tot verkoop van een bouwkavel lokaal bekend Stroeërdijk 5 te 
Hippolytushoef, kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, 
nummers 114 en 366, met een voorlopige totale oppervlakte van 
3.24.05 ha aan de heer B.D. Brommer en mevrouw M. Rotgans voor een 
koopsom van € 300.551,- k.k. en een reserveringsvergoeding van 1,75% 
van de koopsom op jaarbasis, verschuldigd vanaf de datum 
totstandkoming koopovereenkomst tot aan de transportdatum. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   8, 9 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                               7                  
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               5, 6                
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   10, 11, 12 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   13, 14, 15 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   1, 2, 3, 4 
 
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. 
 
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene 
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk. 
 


