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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.120 van mw. W.Koning-
Hoeve en mw. J.G. Haagsma 
(CDA) over bouwplannen De 
Nieuwe Meer in 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. 

  
2.  
Uitvoeringsregels Verkoop 
Provinciaal Vastgoed 
 

Het college besluit: 
1. de uitvoeringsregels voor de verkoop van Provinciaal Vastgoed vast te 

stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren over de uitvoeringsregels verkoop 

Provinciaal Vastgoed met brief. 
  
3.  
Verkoop grond aan 
gemeente Haarlemmermeer 

Het college besluit: 
1. te verkopen aan de gemeente Haarlemmermeer 10 percelen grond, 

kadastraal bekend gemeente: 
A. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 486, ter grootte van 8 hectare, 

94 are en 50 centiare 
B. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 548, ter grootte van 7 hectare, 

88 are en 79 centiare 
C. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 555, ter grootte van 8 hectare, 

56 are en 95 centiare 
D. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 693, ter grootte van 1 hectare, 

97 are en 94 centiare 
E. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 694, ter grootte van 3 hectare, 

70 are en 36 centiare 
F. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 934, ter grootte van 3 hectare, 

26 are en 40 centiare 
G. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 935, ter grootte van 3 hectare, 

49 are en 55 centiare 
H. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 952, ter grootte van 0 hectare, 

18 are en 51 centiare 
I. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 959, ter grootte van 0 hectare, 

17 are en 60 centiare 
J. Haarlemmermeer, sectie AN, nr. 971, ter grootte van 0 hectare, 

79 are en 55 centiare 
Totaal ter grootte van 39 hectare, 00 are en 15 centiare 

Voor een overeen gekomen koopsom van € 2.932.000,-- 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  
4.  
Vragen van de 
bewonersgroep Zwaagdijk 
West inzake oponthoud 
werkzaamheden N23 
 

Het college besluit: 
1. de brief inzake de vragen van de heer Nijpels, optredende namens 

bewonersgroep Zwaagdijk West, vast te stellen; 
2. PS hierover te informeren door het toezenden van een afschrift van 

deze brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 130 van dhr. D.G. Heijnen 
(CDA) over de gerealiseerde 
betalingstermijn 
 

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.  
Uitstel verlenen voor de 
startdatum van het project 
"Ruimte voor uiteenlopende 
kortlopende creatieve 
projecten Hembrugterrein" 
(HIRB) 
 

Het college besluit: 
1. uitstel te verlenen voor de startdatum van het project "Ruimte voor 

uiteenlopende kortlopende creatieve projecten/initiatieven ter 
bevordering van synergie en ondernemerschap op het 
Hembrugterrein"; 

2. de unitmanager Subsidies Uitvoering te machtigen om de 
subsidieverlening te wijzigen. 

  
7.  
Ondertekening Manifest 
Maatschappelijk 
Verantwoord Inkopen 
 

Het college besluit: 
1. het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 met 

betrokken partijen aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om namens GS het 

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 te 
ondertekenen; 

3. PS door brief te informeren. 
  
8.  
Wijziging mandaatsbesluit 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. de wijziging van het Besluit mandaat, machtiging en volmacht 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 2014 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen; 

2. het onder punt 1 genoemde mandaatsbesluit, na verkrijging van 
instemming van de directeur van de RUD NHN, te publiceren in het 
provinciaal blad. 

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.127 van dhr. F.J. Kramer 
(Groen Links) over giftige 
brandstof 
 

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. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.128 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over Energiebeleid 
Noord-Holland mogelijk 
gebaseerd op leugens VVD-
bobo Ed Nijpels 

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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11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.132 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) over groen gas in 
nieuwbouwwijk  
 

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. 

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 133 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) en mw. R.P.M. 
Kocken (GroenLinks) over het 
behalen van de taakstelling 
Wind op Land 

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. 

  
13.  
Intentieverklaring 
meekoppelkansen 
waterrecreatie 
 

Het college besluit: 
1. de intentieverklaring Meekoppelkansen Waterrecreatie aan te gaan 

met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht; 

2. de portefeuillehouder Waterrecreatie te machtigen om de tekst van de 
intentieverklaring indien nodig in overleg met de andere partijen 
redactioneel aan te passen; 

3. de portefeuillehouder Waterrecreatie te machtigen om namens GS de 
intentieverklaring Meekoppelkansen Waterrecreatie te ondertekenen; 

4. PS te informeren door middel van brief. 
  
14.  
Versterking Prins 
Hendrikzanddijk Texel, 
coördinatie tervisielegging 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het door het Dagelijks Bestuur van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (DB van HHNK) 
vastgestelde ontwerpprojectplan Prins Hendrikzanddijk Texel en de 
onderliggende rapporten, waaronder het milieueffectrapport (MER) en 
het Addendum MER; 

2. het ontwerpprojectplan van HHNK, inclusief de onderliggende 
rapporten waaronder het MER, het Addendum MER en alle 
ontwerpuitvoeringsbesluiten overeenkomstig artikel 5.9 van de 
Waterwet gedurende zes weken ter inzage te leggen, te publiceren en 
vrij te geven voor het indienen van zienswijzen; 

3. het DB van HHNK en de voor het afgeven van de 
ontwerpuitvoeringsbesluiten bevoegde gezagen van bovenstaande 
besluiten schriftelijk in kennis te stellen; 

4. middels inliggende brieven het Addendum MER versterking 
Waddenzeedijk Texel ter advisering voor te leggen aan de Commissie 
voor de milieueffectrapportage en de wettelijke adviseurs, zijnde het 
Ministerie van Economische zaken en de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed; 

5. door middel van brief PS te informeren over het besluit; 
6. de portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele 

aanpassingen in de publicatietekst. 
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15. 
Outsourcing Bediening 
kunstwerken 

 
Het college besluit:  
1. De open brief van Nautilus International van 3 november 2016 aan de 

Commissaris van de Koning inzake bediening kunstwerken in Noord-
Holland te beantwoorden door middel van brief; 

2. PS te informeren overeenkomstig de brief. 
  

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   8, 9                                        
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   13, 14, 15                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   7, 10, 11, 12                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   1                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   2, 3, 4, 5                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   6                                        
 
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. 
 


