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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Intentieverklaring tussen de 
provincie Noord-Holland en 
de California State Transport 
Agency 

Het college besluit: 
1. de gedeputeerde Financiën en Mobiliteit te machtigen tot het 

ondertekenen van de voorgestelde Loi/intentieverklaring; 
2. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Nota grondbeleid 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerpnota grondbeleid vast te stellen; 
2. de ontwerpnota grondbeleid ter vaststelling aan Provinciale Staten 

voor te leggen door middel van de voordracht. 
  
3.  
Vaststelling 
Uitvoeringsregeling subsidie 
gedragsbeïnvloeding 
verkeersveiligheid Noord-
Holland 2016 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie ‘Herijking programma 

gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2016-2019’; 
2. de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2016 vast te stellen; 
3. de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding 

verkeersveiligheid Noord-Holland 2016 te publiceren in het 
Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de onder 
1 en 2 genoemde punten; 

5. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
4.  
MIRT verkenning corridor 
Amsterdam-Hoorn 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie kansrijke oplossingen, horende bij de 

MIRT verkenning Corridorstudie Amsterdam-Hoorn; 
2. In te stemmen met de uitwerking van de zes opgaven die zijn 

benoemd in de MIRT-verkenning; 
3. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 26 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) inzake ondersteuning 
streekvervoerders voor meer 
veiligheid in het 
streekvervoer 

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.  
Budgettair neutrale wijziging 
productenraming 2016 (2) 
 

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

stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren. 

  
7.  
Evaluatie boekjaarsubsidie 
Faunabeheereenheid Noord-
Holland 

Het college besluit: 
1. de evaluatie van de boekjaarsubsidie voor de Faunabeheereenheid 

Noord-Holland, inclusief de reactie van GS, vast te stellen; 



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 MAART 2016 
 

 2 

Onderwerp 
 

Besluit 

 2. de conclusies en aanbevelingen te beschouwen als input voor de 
verdere professionalisering van de FBE en de implementatie van de 
Wet natuurbescherming door de provincie; 

3. het rapport ter informatie toe te sturen aan PS met brief. 
  
8.  
Prioriteiten agenda 2016 
Public Affairs 

Het college besluit: 
• de prioriteiten agenda 2016 vast te stellen. 

  
9.  
Openstelling Europese 
middelen EFRO Kansen 
voor West 
 

Het college besluit: 
1. tot openstelling van Europese middelen binnen het EFRO Kansen voor 

West II 2014 – 2020 programma voor een bedrag van €5.000.000 ten 
behoeve van prioritaire as 1 van het operationeel programma; 

2. het maximale subsidiepercentage te handhaven op 30%; 
3. de managementautoriteit van het subsidieprogramma te informeren 

over bovenstaande besluiten en te verzoeken de openstelling te 
publiceren in de Staatscourant door middel van verzending van de 
brief. 

  
10.  
Evaluatie beleidsregel voor 
starts en landingen van 
luchtvaartuigen buiten 
reguliere luchthavens - 
beleidsregel Tijdelijk en 
Uitzonderlijk Gebruik (TUG) 

Het college besluit: 
1. de evaluatie beleidsregel Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) vast 

te stellen; 
2. de beleidsregel TUG tekstueel te wijzigen vanwege de overdracht van 

taken naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de 
gewijzigde beleidsregel vast te stellen; 

3. nader te onderzoeken hoe de beleidsregel kan worden aangescherpt 
om de overlast voor omwonenden te beperken; 

4. in te stemmen met de aanbeveling om artikel 8 uit de beleidsregel 
TUG te schrappen zodra de nieuwe Wet Natuurbescherming in 
werking is getreden en deze regel kan worden ondergebracht in 
provinciale regelgeving samenhangend met de nieuwe wet; 

5. Provinciale Staten te informeren over deze besluiten 
  
11.  
UitvoeringsAgenda 
Arbeidsmarkt 2016-2019 
 

Het college besluit: 
1. de UitvoeringsAgenda Arbeidsmarkt 2016-2019, “Naar een 

veerkrachtige arbeidsmarkt voor Noord-Holland,” de daarin 
geoperationaliseerde doelen: 
- Verbeteren aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs; 
- Versnellen overgang van werk naar werk; 
- Bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt; 
en de verdeling van middelen naar daarop in te zetten 
beleidsinstrumenten, vast te stellen. 

2. Provinciale Staten gelijktijdig met het Strategisch Beleidskader 
Economie ter bespreking aan te bieden via brief. 
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12.  
OV-knooppunten: 
doelstellingen en monitor 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie ‘OV-knooppunten: doelstellingen en 

monitor’; 
2. in te stemmen met de voorgestelde strategische doelstellingen voor 

het programma OV-knooppunten zoals opgenomen in de notitie ‘OV-
knooppunten: doelstellingen en monitor’: 
• Het optimaal benutten en versterken van de aanwezige, 

intrinsieke waarden van knooppunten en het vergroten van 
synergie tussen knooppunten op corridorniveau; 

• Verbeteren van stationsomgevingen als comfortabel en optimaal 
functionerende schakel in de deur-tot-deur reis; 

• Beter benutten bestaande ruimte rond stationsomgevingen; 
• Verbeteren van stationsomgevingen als aantrekkelijke plek in stad 

of dorp om te wonen, werken, leren, ondernemen en/of 
verblijven; 

• Benutten van samenwerkingsverbanden op netwerkniveau; 
• Waar nodig initiëren van samenwerkingsverbanden en coalities op 

corridorniveau; 
• Faciliteren van samenwerkingsverbanden op knooppuntniveau 

door kennis en instrumenten beschikbaar te stellen. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   10, 11 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                               8, 9                            
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   12 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   1, 2, 3, 4, 5, 6 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   7 
 
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. 
 


