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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Besluit uitbreiding social 
return 
 
 

Het college besluit: 
1. social return als contractvoorwaarde toe te voegen aan 

infrastructurele projecten met een opdrachtsom hoger dan de 
vigerende Europese drempel; 

2. na twee jaar te evalueren; 
3. PS te informeren via brief. 

  
2.  
Verlenging 
overgangsbepaling Ruimte 
voor Ruimte 

Het college besluit: 
1. door middel van het wijzigingsbesluit de overgangsbepaling van de 

Uitvoeringsregeling ruimte voor ruimte 2015 te verlengen tot en met 
1 november 2017; 

2. PS door middel van brief te informeren over het wijzigingsbesluit; 
3. door middel van brief de gemeenten te informeren over het 

wijzigingsbesluit. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.114 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over de 
gevolgen van de vertraging 
en (tijdelijke) stillegging van 
(een deel van) de 
werkzaamheden aan de N23 
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. 

  
4.  
Vaststellen voordracht PS 
tarieven nazorgheffing 
stortplaatsen 2017 en 
begroting 2017 Fonds 
nazorg gesloten 
stortplaatsen Noord-Holland 
 

Het college van Gedeputeerde Staten besluit: 
1. de begroting 2017 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie 

Noord-Holland vast te stellen; 
2. voordracht aan Provinciale Staten vast te stellen waarbij aan 

Provinciale Staten wordt voorgesteld om een wijziging van de 
verordening op de heffing en invordering van de nazorgheffing 
stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999 vast te stellen, waarin de 
tarieventabel 2016 per 1 januari 2017 vervangen wordt door de 
tarieventabel 2017. 

  
5.  
Wijziging 
beheerovereenkomst PWN 
d.d. 12-2-1997 
 

Het college besluit: 
1. de navolgende percelen toe te voegen aan de beheerovereenkomst 

van PWN d.d. 12-2-1997. Het betreft de percelen kadastraal bekend 
gemeente Egmond-Binnen, sectie E, de nummers 1454 en 1637, 
Sectie C de nummers 2909, 1494, 3077, 3078, 2481 en 3100. 
Evenals de percelen kadastraal bekend gemeente Heemskerk, sectie 
O, nummers 53 en 60 en gemeente Bloemendaal, sectie A, nummers 
10509 en 10918. Tezamen groot 28,16.36 hectare; 

2. de navolgende percelen te onttrekken aan de beheerovereenkomst 
met PWN d.d. 12-2-1997. Het betreft de percelen kadastraal bekend 
gemeente Castricum, sectie A, nummer 1172, gemeente Limmen, 
sectie D, nummer 13 en gemeente Egmond-Binnen, sectie C, 
nummers 2473 en 2475. Tezamen groot 6,546 hectare; 

3. dit contractueel vast te leggen, door tweezijdige ondertekening van 
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de brief aan N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland; 
4. PS van dit besluit in kennis te stellen. 

  
6.  
Jaarverslag 2015 concessies 
Openbaar Vervoer Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. het jaarverslag 2015 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland 

vast te stellen;  
2. het jaarverslag 2015 concessies Openbaar Vervoer Noord-Holland ter 

kennisneming voor te leggen aan PS door middel van brief. 
  
7.  
Voortgangsrapportage HOV 
in ’t Gooi 
 

Het college besluit: 
1. de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het project HOV in 't Gooi 

februari 2016 t/m juli 2016 vast te stellen; 
2. deze voortgangsrapportage door middel van brief te versturen aan de 

leden van Provinciale Staten. 
  
8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.112 van dhr. A. Hietbrink 
(GroenLinks) over mogelijke 
gasopslag 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.  
Kadernotitie circulaire 
economie 
 

Het college besluit: 
1. de concept-kadernotitie circulaire economie ‘Naar een 

ontwikkelingsperspectief voor circulaire economie Noord-Holland’ 
vast te stellen; 

2. de kadernotitie circulaire economie ter vaststelling aan Provinciale 
Staten voor te leggen met de voordracht; 

3. na vaststelling in Provinciale Staten de Kadernotitie en de financiële 
aspecten uit te werken in het Ontwikkelingsperspectief circulaire 
economie; 

4. Provinciale Staten hierover te informeren via brief; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
10.  
Intentieverklaring CO2  
Smart Grid 
 

Het college besluit: 
1. de intentieverklaring CO2 Smart Grid met diverse private en 

overheidspartijen aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om in te stemmen 

met eventuele redactionele wijzigingen van de intentieverklaring en 
deze namens GS te ondertekenen op 26 oktober 2016 tijdens de 
landelijke Klimaattop; 

3. PS te informeren via brief. 
  
11.  
Intentieverklaring Dark Sky 
Werelderfgoed 
Waddengebied 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het aangaan van de Intentieverklaring Dark Sky 

Werelderfgoed Waddengebied tezamen met de 
Waddeneilandgemeenten, Rijkswaterstaat, het Ministerie van 
Economische Zaken, de vereniging van Waddenkustgemeenten, de 
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Coalitie Wadden Natuurlijk, de Waddenzeehavens en de Nationale 
Parken in het Waddengebied; 

2. de gedeputeerde met de portefeuille Wadden in de provincie Fryslân 
en lid van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee, te 
machtigen dit convenant te ondertekenen namens de provincie 
Noord-Holland op 29 oktober 2016 te Zwarte Haan; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
12.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
bestrijding verdroging 
natuur Noord-Holland 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie bestrijding verdroging natuur Noord- 

Holland 2017 vast te stellen; 
2. PS te informeren d.m.v. brief. 

  
13.  
Vaststellen Reglement en 
Waterverordening i.v.m. 
naamswijziging van 
‘Hoogheemraadschap’ in 
‘Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht’ 
 

Het college besluit: 
1. de brief beantwoording zienswijze vast te stellen; 
2. de Statenvoordracht en de volgende bijbehorende ontwerpbesluiten 

inzake de naamswijziging Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vast te 
stellen: 
a. het ontwerp-Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht 2017; 
b. de ontwerp-Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

2017; 
c. het ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening 

provincie Noord-Holland en van het Besluit van Provinciale Staten 
van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing bevoegd 
gezag Scheepvaartverkeerswet; 

3. de Statenvoordracht met de brief beantwoording zienswijze, de 
ontwerpbesluiten, zoals genoemd onder punt 2, en de bijbehorende 
bijlagen aan Provinciale Staten toe te zenden ter vaststelling; 

4. de sectormanager Omgevingsbeleid te machtigen op grond van art. 4 
lid 3 Waterschapswet, per brief de Minister van I&M te informeren 
zodra Provinciale Staten van de drie betrokken provincies het 
Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017 hebben 
vastgesteld. 

  
14.  
Publiceren GS declaraties 
internet 3e kwartaal 2016 
 

Het college van gedeputeerde staten besluit: 
1. het overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en facturen van 

GS-leden, zoals die in het derde kwartaal 2016 in de financiële 
administratie zijn verantwoord, vast te stellen; 

2. de te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde 
wijze openbaar te maken op de website van de provincie; 

3. de bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende 
declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen 
(bijlage 2). 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   10, 12                                        
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   11, 13, 14                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   1         
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   2                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   3, 4, 5, 6, 7                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   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. 
 


