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Onderwerp 
 

Besluit 

1. 
Governance MRA en concept-
convenant 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief van de bestuurlijke regiegroep van de 

Metropoolregio Amsterdam waarin wordt gevraagd om een reactie op 
een concept convenant, een memo over de regionale samenwerking 
en een concept begroting op hoofdlijnen; 

2. De voordracht aan PS vast te stellen; 
3. De voordracht met bijlagen aan PS te zenden door middel van brief; 
4. De brief aan de voorzitter van de bestuurlijke regiegroep MRA te 

zenden waarin wordt aangegeven dat de stukken worden voorgelegd 
aan PS en dat PS na de zomer daarover zullen besluiten; 

5. De portefeuillehouder bestuur te machtigen om na afloop van de 
behandeling van de statenvoordracht in PS, een antwoordbrief 
namens GS en PS aan burgemeester Van der Laan te sturen; 

6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
2. 
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling subsidie 
restauratie 
rijksmonumenten Noord-
Holland 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-

Holland 2016 inclusief de toelichting op doeltreffendheid in het kader 
van het Evaluatiekader Subsidies vast te stellen; 

2. het subsidieplafond voor 2016 vast te stellen op €4.718.000,-; 
3. de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-

Holland 2016 en het bijbehorende subsidieplafond 2016 bekend te 
maken in het Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten met brief op de hoogte te brengen. 
  
3. 
Beantwoording brief van 
gemeente Amsterdam en 
NDSM inzake onderzoeken 
mogelijkheid ontheffing 
windturbines NDSM-terrein 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met het verzenden van de brieven aan de gemeente 

Amsterdam en NDSM; 
2. PS te informeren d.m.v. brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
4. 
Beantwoording brief van 
Haven van Amsterdam 
inzake herstructurering 
windlocaties Westpoort 

 
Het college besluit: 
1. het verzoek van de Haven van Amsterdam af te wijzen d.m.v. brief; 
2. PS te informeren d.m.v. brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
5. 
Voortgangsrapportage Wind 
op Land februari 2016 - mei 
2016 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Wind op Land over de 

periode februari 2016-mei 2016;  
2. Provinciale Staten door toezending van de brief te informeren over de 

voortgangsrapportage Wind op Land over de periode februari 2016-
mei 2016; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

6. 
Verslag buitenlandreis VS 
gedeputeerde Mobiliteit 
maart 2016 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verslag van de studie- en handelsreis van 

gedeputeerde Post in maart 2016; 
2. PS te informeren door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
7. 
Vaststellingsovereenkomst 
met de Parnassia Groep 
 

 
Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met inhoud en uitvoering van de 

vaststellingsovereenkomst en deze met de Parnassia Groep aan te 
gaan onder voorbehoud van beschikbaar stellen van de benodigde 
middelen door PS; 

2. Gedeputeerde Post te machtigen de bijgesloten overeenkomst te 
ondertekenen; 

3. de sanering van de Vluchtige alifatische chloorkoolwaterstoffen 
(VOCL) verontreiniging (locatie/vlek E) ter plaatse van Duin & Bosch te 
Castricum uit te voeren voor eigen rekening en risico. 

  
8. 
Verkoop Oosterweg 3 te 
Hippolytushoef 
 

 
Het college besluit: 
• tot verkoop van de woning aan de Oosterweg 3 te Hippolytushoef, 

kadastraal bekend gemeente Wieringen, sectie H, nummers 24 en 25, 
met een totale oppervlakte van 0.25.15 ha aan de heer E.J. Bos en 
mevrouw M. Wagemaker voor een koopsom van € 302.500,- k.k. 

  
9. 
Onderzoeksplan 
Aanbestedingsprocedure 
projecten boven EU grenzen 
 

 
Het college besluit: 
• het onderzoeksplan Aanbestedingsprocedure projecten boven EU 

grenzen vast te stellen. 
 

  
10. 
Beantwoording Statenvragen 
nr.69 van mw. C. Boelhouwer 
(SP) inzake opnamestops 
spoedeisende hulp in 
ziekenhuizen 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. 

  
11. 
Omgang provincies met 
tabaksindustrie; WHO- 
Kaderverdrag 
inzake tabaksontmoediging 

 
Het college besluit: 
• de brief van het ministerie van VWS van 12 mei 2016 over de omgang 

van provincies met de tabaksindustrie in het kader van het WHO-
Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging toe te zenden aan PS. 
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12. 
Brief aan PS inzake 
uitwerking Motie 'Verbeteren 
inzetbaarheid 
Participatiefonds Duurzame 
Economie Noord-Holland 
B.V.' (M10/230516) 

 
Het college besluit: 
• Provinciale Staten met brief te informeren over de vervolgstappen 

voor uitwerking van de Motie 'Verbeteren inzetbaarheid 
Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V.' 
(M10/230516). 

 
 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                               1, 9, 10, 11  
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               2, 3, 4, 5 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   6, 7, 8 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   12 
 
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. 
 


