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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Vaststellen Besluit mandaat, 
machtiging en volmacht 
Regionale Uitvoerings- 
dienst Noord-Holland Noord 
2014 van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland, en 
vaststellen Organisatie-
regeling Noord-Holland 2006 
 

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

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2014 van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vast te stellen; 

2. de Algemeen Directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord- 
Holland Noord met brief te vragen in te stemmen met het verleende 
mandaat; 

3. het onder punt 1 genoemde mandaatbesluit, na verkrijging van de 
onder punt 2 genoemde instemming, te publiceren in het provinciaal 
blad; 

4. de wijziging van de Organisatieregeling Noord-Holland 2006 vast te 
stellen; 

5. Provinciale Staten te informeren via brief. 
  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.52 van dhr. S. van Berkum 
(Groenlinks), dhr. J.M. 
Bruggeman (SP), dhr. M.C.A. 
Klein (CU-SGP), dhr. J.H. 
Leever (ONH), mw. O.A.C. de 
Meij (50plus) en mw. L.D. 
Vermaas (PvdD) inzake 
luchtkwaliteit als aan de 
provincie toevertrouwd  
belang 

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.  
Ontheffing Windturbine 
Afsluitdijk 
 

Het college besluit:  
• Provinciale Staten te informeren over het voornemen om ontheffing 

op grond van artikel 34 van de Provinciale Ruimtelijke Ordening te 
verlenen voor het oprichten van een tijdelijke windturbine aan de 
Afsluitdijk te Den Oever. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.64 van mw. O.A.C. de Meij 
(50PLUS) inzake de 
belbus West-Friesland 
 

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. 

  
5.  
Evaluatie huisvesting 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de evaluatie huisvesting; 
2. de Algemeen Directeur te verzoeken om een onderzoek te laten doen 

naar de mogelijkheden van externe verhuur van vrijgekomen 
werkplekken op het Houtplein; 

3. aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek in november 2016 
een nader besluit te nemen over verhuur van de vrijgekomen ruimte 
op de 1e of 5e etage; 
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4. in het besluit over verhuur de mogelijkheden voor gebruik door de 
ambtelijke organisatie mee te wegen; 

5. Provinciale Staten door middel van brief in kennis te stellen van de 
evaluatie huisvesting en de besluiten; 

6. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
6.  
Besluitvorming 
herfinanciering PolanenPark 
 

Het college besluit: 
1. kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht 

nr. MO/1803370 van BNG Bank; 
2. om onder de in de akte van borgtocht vermelde voorwaarden 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank 
voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van PolanenPark 
C.V. uit hoofde van financieringsovereenkomst, overeenkomstig de 
model akte van borgtocht met referentie MO/1803370, een en ander 
tot een maximum bedrag van € 20.000.000,- (te vermeerderen met 
de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen boeten, kosten en 
wettelijke en overeengekomen renten; 

3. tot het aangaan van de overeenkomst contragaranties; 
4. als aandeelhouder in PolanenPark B.V. in te stemmen met het 

aandeelhoudersbesluit waarbij de directeur van PolanenPark B.V. 
wordt gemachtigd tot het aangaan van de financieringsovereenkomst 
van € 20 miljoen.  

  
7.  
Aanpassen subsidieplafonds 
uitvoeringsregeling 
duurzaam renoveren 2015 
 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds van de uitvoeringsregeling duurzaam renoveren 

als volgt aan te passen: 
a. het subsidieplafond van €200.000,- voor woningcorporaties en 

particuliere verhuurders voor het verduurzamen van woningen 
naar het niveau ‘Nul op de meter’ wordt verlaagd naar €150.000,- 

b. het subsidieplafond van €600.000,- voor particuliere 
woningbezitters voor het verduurzamen van woningen naar het 
niveau ‘Nul op de meter’ wordt verlaagd naar €595.000,- 

c. het subsidieplafond van € 200.000,- voor particuliere 
woningbezitters voor het verduurzamen van woningen naar het 
niveau ‘Energieneutraal’ wordt verhoogd naar €255.000,- 

2. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad. 
  
8. 
Brief aan staatssecretaris 
Dijksma inzake 
adviesaanvraag wonen en 
vliegen 

 
 
Het college besluit: 
1. een brief te sturen naar staatssecretaris Dijksma over de concept-

adviesaanvraag over wonen en vliegen; 
2. een afschrift van de brief naar minister Blok te sturen; 
3. een afschrift van de naar Schiphol te sturen; 
4. een afschrift van de brief naar de gemeente Amsterdam te sturen; 
5. een afschrift van de brief naar de gemeente Haarlemmermeer te 

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


