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1.  
Pilot Generatiepact 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de verkenning Pilot 

Generatiepact provincie Noord-Holland 
2. het bij besluit van 19 januari 2016 aan de portefeuillehouder P&O 

verleende mandaat, om de onderhandelingen over het generatiepact 
te voeren met de vakbonden voor overheidspersoneel in het GO, op 
diens verzoek terug te nemen.  

3. vast te stellen, dat de provincie Noord-Holland geen 
overeenstemming heeft bereikt met de bonden over een pilot 
generatiepact en het IPO hiervan op de hoogte te stellen. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.5 van dhr. W. Hoogervorst 
en mw. J.M.E. de Groot (SP) 
over de vestiging van het 
datacenter van Microsoft in 
Middenmeer, gemeente 
Hollands Kroon 

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.  
investeringsprogramma 
Behoud Collectie Rede van 
Texel 
 

Het college besluit: 
1. aanvullend op het eind 2015 vastgestelde Investeringsprogramma 

pilot onderwaterarcheologie Texel, het Investeringsprogramma 
Behoud Collectie Rede van Texel vast te stellen; 

2. PS via brief te informeren. 
  
4.  
Rapport 'Varend ontgassen 
in kaart' 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport 'Varend ontgassen in kaart'; 
2. het rapport aan te bieden aan de staatssecretaris van Infrastructuur 

en Milieu; 
3. het rapport toe te zenden aan het Interprovinciaal Overleg; 
4. het rapport toe te sturen aan PS in het kader van de actieve 

informatieplicht; 
5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.33 van dhr. S. van Berkum 
(GroenLinks), dhr. J.M. 
Bruggeman (SP), de heer 
M.C.A. Klein (CU-SGP), dhr. 
J.H. Leever (ONH), mw. 
O.A.C. de Meij (50PLUS) en 
mw. L.D. Vermaas (PvdD) 
n.a.v. verhoging 
maximumsnelheid tot 130 
km/uur op de A2 

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. 
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6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 36 van mw. O.A.C. de 
Meij (50PLUS) over de 
financiële chaos bij de 
gemeente Amsterdam 

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. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 23 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over onrechtmatig 
opschalen naar GRIP 4 door 
Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek voor opvang 
asielzoekers 

Het college neemt kennis van de concept-brief van de commissaris van de 
Koning. 
 

  
8.  
Zienswijze op het ontwerp 
‘verordening 
Luchthavenbesluit 
Heliport Eemshaven’, 
provincie Groningen 
 

Het college besluit: 
1. een zienswijze in te dienen op de ontwerp-verordening 

“Luchthavenbesluit Heliport Eemshaven” en het daarbij behorende 
MER van de provincie Groningen; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
9.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
cofinanciering Europese 
EFRO-programma's Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. het besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling cofinanciering 

Europese EFRO-programma’s Noord-Holland 2016 vast te stellen; 
2. bij aanvragen die zijn ingediend onder de ingetrokken 

Uitvoeringsregeling cofinanciering Europese EFRO-programma’s 
Noord-Holland 2015 artikel 8, lid d, niet toe te passen; 

3. het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 
  
10.  
Verlenging Bestuurs-
overeenkomst en wijziging  
in Realisatieovereenkomst 
Noord-Hollands deel 
Afsluitdijk 
 

Het college besluit: 
1. de Bestuursovereenkomst Toekomst Afsluitdijk uit 2011, te verlengen 

voor de duur van één jaar; 
2. in te stemmen met artikel 4.9 van de ROK Noord-Hollands deel 

Afsluitdijk; 
3. PS door middel van brief te informeren. 

  
11.  
Correctie uitvoeringsregeling 
duurzame zeehavens 
 

Het college besluit: 
1. twee wijzigingen door te voeren in artikel 11 en bijlage 2 van de 

uitvoeringsregeling Investeringsimpuls duurzame zeehavens Noord-
Holland 2016; 

2. de gewijzigde uitvoeringsregeling vast te stellen; 
3. Provinciale Staten via brief over deze besluiten te informeren. 
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12. 
Verbinding A8-A9: werkwijze 
om te komen tot een 
voorlopig 
voorkeursalternatief 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten van de rapportage planstudie 

Verbinding A8-A9; 
2. in te stemmen met de voorgestelde vervolgaanpak, 

a. waarbij alternatief 2 (Nulplusalternatief) en 5 
(Heemskerkalternatief) als meest kansrijke alternatieven worden 
gezien; 

b. waarbij voor een zorgvuldige afweging aanvullend onderzoek voor 
beide alternatieven plaatsvindt; 

c. waarbij na afronding van de planstudie de keuze voor het 
voorlopig voorkeursalternatief (VVKA) en een inspraakprocedure 
volgt; 

3. ten behoeve van de vervolgaanpak € 200.000 extra beschikbaar te 
stellen en daartoe het TWIN-H voorbereidingsbudget voor de 
Verbinding A8-A9 te verhogen van € 1.150.000 naar € 1.350.000 ten 
laste van bestemmingsreserve TWIN-H, compartiment 
weginfrastructuur; 

4. PS te informeren met brief. 
  
13.  
Bestuursakkoord Zero 
Emissie Busvervoer 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer, 

zoals verzocht door het IPO in zijn brief van 24 maart 2016; 
2. PS te informeren door middel van brief. 

 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   4, 5 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                               1, 10                  
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                               7, 9  
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25                               3 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   6 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   11, 12, 13 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   2, 8 
 
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. 
 


