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1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.65 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over de 
Retaildeal tussen de 
rijksoverheid en de 
Provincie 

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.68 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) over NRG en Pallas 
 

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.  
Nieuw reglement Regionale 
Adviescommissie Detailhan-
del Noord-Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. het Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord 

vast te stellen; 
2. PS te informeren met brief. 

  
4.  
Herijking provinciale 
monumentenlijst in de 
gemeente Schagen 
 

Het college besluit: 
1. het voornemen bekend te maken om in het kader van de herijking van 

de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de 
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente 
Schagen de navolgende monumenten uit het provinciale 
monumentenregister uit te schrijven: 
- Schoolstraat 4 te Callantsoog, 
- Grote Sloot 417 te Schagerbrug, 
- Schagerweg 30a/30b te te Schagerbrug, 
- Valkkogerweg 37 te Sint Maarten, 
- Grote Sloot 156 te Sint Maartensbrug, 
- Dorpsstraat 108 te Warmenhuizen, 
- Dorpsstraat 66 te Warmenhuizen, 
- Dorpsstraat 153 te Warmenhuizen; 

2. belanghebbenden van dit voornemen op de hoogte te stellen en de 
mogelijkheid te bieden hun zienswijzen in te dienen; 

3. de gemeente Schagen hierover te informeren; 
4. dit besluit via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente 

Schagen te publiceren; 
5. PS hierover via brief te informeren; 
6. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 2,3 en 4 uit te voeren.  

  
5.  
Intentieverklaring deelname 
programma Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2017-2020 
 

Het college besluit: 
1. de intentieverklaring tot deelname aan het programma 

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 aan te gaan met de Minister 
van Cultuur, met de volgende elementen: 
− De provincie is voornemens jaarlijks gedurende de periode 2017-

2020 een bedrag van maximaal € 250.000,- te reserveren voor 
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matching van de uitvoering van het programma onder het 
voorbehoud dat: 
o Provinciale Staten jaarlijks de benodigde middelen daarvoor 

beschikbaar stellen; 
o de door Stichting Plein C in te dienen subsidieaanvraag voor 

de periode 2017-2020 in het kader van de ‘Deelregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds 
voor Cultuurparticipatie 2017-2020’ door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie wordt gehonoreerd. 

− De provincie zal zich ervoor inspannen dat het voor Noord- 
Holland resterende matchingsbedrag van € 513.802 per jaar voor 
de periode 2017-2020 ter beschikking wordt gesteld door Noord-
Hollandse gemeenten. 

2.  PS met brief te informeren. 
  
6.  
Akkoord in geschil met 
vakbonden over decentrale 
Arbeidsvoorwaardengelden 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord, dat op 12 mei is 

gesloten met de bonden en marge van de behandeling van het geschil 
door de LAAC (lokale advies- en arbitragecommissie) over de vraag of 
er een structurele jaarlijkse verplichting bestaat tot 
beschikbaarstelling van 0,7% van de brutoloonsom aan decentrale 
arbeidsvoorwaardengelden; 

2. de resterende POB-gelden van 1,96 mln ter beschikking stellen voor 
besteding door het GO. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.71 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) over effecten 
uitbreidingsplannen Schiphol 
 

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.  
Dienstverleningsovereen-
komst 2016 inclusief 
groene taken en 
Afsprakenkader 2016 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. de Dienstverleningsovereenkomst 2016 inclusief groene taken met de 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aan te gaan en 
daarmee de Dienstverleningsovereenkomst 2016 te beëindigen; 

2. de portefeuillehouder Milieu te machtigen de 
Dienstverleningsovereenkomst 2016 inclusief groene taken te 
ondertekenen; 

3. het Afsprakenkader 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord vast te stellen. 
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9.  
Verwerking van provinciale 
zienswijze in transitieplan 
Goois Natuurreservaat 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten per bijgaande brief te informeren over: 

a. de verwerking van de provinciale zienswijze in het transitieplan 
door het Goois Natuurreservaat; 

b. het vervolg van het transitieproces; 
2. het Goois Natuurreservaat een afschrift te sturen van de brief aan 

Provinciale Staten. 
  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.72 van dhr. A.E. van Liere 
(PvdD) over toepassing 
duurzaamheidsindex 
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. 

  
11.  
Evaluatie deelname 
Intertraffic 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de conclusies uit de evaluatie; 
2. over een eventueel volgende deelname een (principe) besluit te 

nemen in het 2e kwartaal van 2017; 
3. bij een eventueel volgende deelname (20-23 maart 2018), samen met 

de partners invulling geven aan de aanbevelingen. 
  
12.  
Budgettair neutrale wijziging 
productenraming 2016 (5) 
 

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

stellen; 
2. PS met brief hierover te informeren. 

  
13.  
Programma 
gedragsbeïnvloeding 
verkeersveiligheid Noord-
Holland 2016 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de geprioriteerde projecten behorende bij de 

uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 
Noord-Holland 2016; 

2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 
 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   7, 8, 9 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                               6                  
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               4, 5 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   10 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   11, 12, 13 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   1, 2, 3 
 
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. 
 


