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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Definitieve verklaring van 
geen bedenkingen voor 
windpark Waardpolder 
 

Het college besluit: 
• PS door middel van een voordracht voor te stellen om de verklaring 

van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het 
herstructureren van windpark Waardpolder te Wieringerwaard in 
Hollands Kroon af te geven. 

  
2.  
Vaststellen 
uitvoeringsregeling subsidie 
onderzoeken 
herbestemming en 
duurzaamheidstoepassingen 
monumenten Noord-Holland 
2017 
 

Het college besluit:  
1. de uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken herbestemming en 

duurzaamheidstoepassingen monumenten Noord-Holland 2017 vast 
te stellen; 

2. het subsidieplafond 2017 van de uitvoeringsregeling subsidie 
onderzoeken herbestemming en duurzaamheidstoepassingen 
monumenten Noord-Holland 2017 vast te stellen op € 100.000,-; 

3. de uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken herbestemming en 
duurzaamheidstoepassingen monumenten Noord-Holland 2017 en 
het subsidieplafond van € 100.000,- bekend te maken in het 
Provinciaal blad;  

4. Provinciale Staten door middel van een brief op de hoogte te brengen. 
  
3.  
Publiceren GS-declaraties 
internet 1e kwartaal 2017 
 

Het college besluit: 
1. het overzicht met te publiceren declaraties en facturen van GS-leden, 

zoals die in het eerste kwartaal 2017 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. 

  
4.  
Inventarisatierapport 
‘Verbeteren kwaliteit 
zwemwater’ 
 

Het college besluit:  
1. kennis te nemen van  het rapport ‘Verbeteren kwaliteit zwemwater’ 

dat in opdracht van de provincie in 2016 werd opgesteld; 
2. dit rapport met begeleidende brief ter kennisname toe te zenden aan 

Provinciale Staten. 
  
5.  
Resultaten Ruimtelijke 
Verkenning Energietransitie 
MRA 
 
 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport ‘Ruimtelijke verkenning 

energietransitie Metropoolregio Amsterdam’; 
2. PS te verzoeken de ruimtelijke verkenning energietransitie 

Metropoolregio Amsterdam ter bespreking te agenderen in de 
Commissie RWW van 19 juni 2017; 

3. het rapport ‘Ruimtelijke verkenning energietransitie Metropoolregio 
Amsterdam’ ter kennisgeving toe te sturen aan de Colleges in de 
Metropoolregio Amsterdam middels bijgevoegde brief. 
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6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.24 van dhr. D.G. Heijnen 
(CDA) over het niet 
instemmen met het RAP 
Stadsregio Amsterdam 
2016-2020 

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.32 van dhr. J.H. Leever 
(ONH/VSP) over subsidies 
buiten uitvoeringsregeling 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.33 van dhr. H.W. 
Struben (D66) over 
overtreding van de regels 
m.b.t. aardkundige 
monumenten 

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. 

 

Rapportage Introductie 
gebiedscontract Kop van 
Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de rapportage “Introductie gebiedscontract Kop 

van Noord Holland”; 
2. het gebiedscontract Kop van Noord-Holland niet langer te laten vallen 

onder het “Afsprakenkader Grote Projecten”; 
3. de resultaten van de transitiefase separaat, eenmalig per gegund 

gebiedscontract, te rapporteren aan PS ter informatie; 
4. de verantwoording en voortgang van dit contract en de volgende 

gebiedscontracten voortaan op te nemen in het reguliere proces van 
tertiaal rapportages Infrastructurele projecten en de jaarlijkse 
rapportage over het Provinciaal Meerjaren Programma Onderhoud; 

5. deze rapportage en de genomen besluiten door middel van een brief 
aan te bieden aan PS ter informatie. 

  
10.  
Programma 
gedragsbeïnvloeding 
verkeersveiligheid Noord-
Holland 2017 
 

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

uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 
Noord-Holland 2017; 

2. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren. 
  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.23 van mw. A. van 
Langen-Visbeek (VVD) over 
bodemgezondheid in de 
landbouw  

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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12.  
Verhoging subsidieplafond 
POP3-regeling niet-
productieve investeringen 
water, openstelling 2016 
 

Het college besluit:  
1. het subsidieplafond van de POP3-subsidieregeling ‘niet-productieve 

investeringen water’, opensteling 2016, te verhogen van                    
€ 14.500.000,- tot € 31.522.572,50, en aldus overprogrammering tot 
een bedrag van € 17.022.572,50 mogelijk te maken; 

2. als onderdeel van deze overprogrammering het project 
‘natuurvriendelijke oevers Ilperveld’ van Landschap Noord-Holland te 
dekken ten laste van de reserve Groen  voor een bedrag van               
€ 1.200.000,-; 

3. in te stemmen met de met de waterschappen AGV en HHNK 
overeengekomen dekking van de met de overprogrammering 
gemoeide uitvoeringskosten RVO.nl; 

4. op grond van artikel 55, eerste lid, Provinciewet in samenhang met de 
belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b en sub g, 
geheimhouding op te leggen op het overzicht met subsidieaanvragen 
en deze voort te laten duren totdat op deze aanvragen is beschikt;  

5. besluit 1 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
6. PS over voorgaande besluiten per brief te informeren. 

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


