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1.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 79 van dhr. J.J.A.M. van 

Hooff (PVV) over Alliander 

 

 

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. 80 van mw. I.A. Bezaan 

en de heer N. Kaptheijns 

(PVV) over alleen 

huisvestingscomplexen 

voor Noord-Hollandse 

burgers 

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.  

Kavelruil Schelpenruil 2.0 

 

Het college besluit: 

1. tot deelname aan de kavelruil Schelpenruil 2.0 in de 

Wieringermeer/Wieringen, met als doel agrarische 

structuurverbetering, waarbij:  

a) wordt verkocht de percelen kadastraal bekend gemeente 

Wieringermeer, sectie E, nummers 23, 24, 27, 367, 393, 394, 493 

(ged.) en sectie F, nummers 31, 322, 372, 373, 406 en 482, met 

een totale oppervlakte van circa 110.06.02 ha voor een koopsom 

van € 6.968.000,- en  

b) wordt aangekocht de percelen kadastraal bekend gemeente 

Wieringen, sectie G, nummers 397, 422, 433, 460 en sectie H, 

nummers 61, 175, 186, 347 en sectie I, nummer 1090, met een 

totale oppervlakte van circa 37.27.15 ha voor een koopsom van  

€ 1.845.000,-; 

2. de gedeputeerde Landbouw volmacht te verlenen voor het 

ondertekenen van de kavelruilovereenkomst; 

3. om PS te informeren over bovenstaand besluit door middel van brief. 

  

4.  

Toetreding Bunge 

Netherlands B.V. tot  

convenant Houthaven/ 

NDSM-Werf 

 

Het college besluit: 

1. de Toetredingsovereenkomst, waarin de toetreding van Bunge 

Netherlands B.V. tot het Convenant Houthaven/ NDSM-Werf wordt 

vastgelegd, aan te gaan met de Convenantspartijen Cargill B.V, ICL 

Fertilizers C.V., Eggerdink B.V en Gemeente Amsterdam; 

2. portefeuillehouder zeehavens te machtigen de  

Toetredingsovereenkomst te ondertekenen en eventuele redactionele 

wijzigingen aan te brengen. 

  

  

5.  

Beslissing op bezwaar Wob-

verzoek Combinatie Van 

Gelder – Mobilis 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in haar bezwaar tegen het besluit op het Wob verzoek 

inzake HOV Schiphol Oost te ontvangen; 
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 2. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren; 

3. een deel van de gevraagde informatie alsnog openbaar te maken 

(twee agenda’s zonder annotaties) en voor het overige de weigering 

om openbaar te maken nader te motiveren; 

4. provinciale staten te informeren door middel van brief. 

  

6.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 82 van mw. C.W.M. van 

Rooij (PvdA) over fusie 

TATA/Thyssenkrupp 

 

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.  

Wob-verzoek Berkhout is 

Boos dd. 28 augustus 2017 

 

 

Het college besluit: 

1. te beslissen op het verzoek om informatie van de Stichting & 

Belangengroep Berkhout is Boos dd. 28 augustus 2017 over alle  

documenten met betrekking tot Distriport vanaf 8 december 2016; 

2. bijgaande brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden aan 

de Stichting & Belangengroep Berkhout is Boos; 

3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over 

de beantwoording van dit verzoek; 

4. de openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noord-

holland.nl/wob. 

  

8.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 78 van dhr. F.J. Kramer 

(GL) over natuurcompensatie 

 

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.  

Verbreding Noord-Hollands 

Fonds voor Monumenten ten 

bate van herbestemming, 

restauratie en 

verduurzaming 

 

Het college besluit: 

1. de samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Nationaal 

Restauratiefonds (NRF) aan te gaan ter verbreding van het Noord- 

Hollands Fonds voor monumenten ten bate van herbestemming, 

restauratie en verduurzaming van beschermde monumenten en 

karakteristiek vastgoed in Noord-Holland, waarbij: 

a. uitvoeringsbepalingen en voorwaarden inzake leningen van NRF 

aan monumenteigenaren worden afgesproken; 

b. de Samenwerkingsovereenkomst uit 2011 tussen NRF en de  

provincie inzake een lening van € 5.100.000,- wordt beëindigd; 

c. de bestaande lening van de provincie aan NRF van € 5.100.000,- 

wordt verhoogd tot € 9.100.000,- in de vorm van een rekening 

courant bij de Stichting Nationaal Restauratiefonds. 

2. de Uitvoeringsregeling subsidie herbestemming, restauratie en  

verduurzaming Noord-Holland 2017 met subsidieplafond van            

€ 9.100.000,- vast te stellen; 

3. de Uitvoeringsregeling subsidie herbestemming, restauratie en 

verduurzaming monumenten Noord-Holland 2017 bekend te maken 

in het Provinciaal Blad; 

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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4. de portefeuillehouder Cultuur te machtigen om de 

Samenwerkingsovereenkomst met uitvoeringsbepalingen te 

ondertekenen en hierin redactionele wijzigingen aan te brengen. 

  

10.  

Vaststellen Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen met 

bijbehorend 

Uitvoeringsprogramma 

 

Het college besluit: 

1. het Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma Oostelijke 

Vechtplassen aan te gaan met de negentien partijen die in het 

Gebiedsakkoord zijn genoemd; 

2. de portefeuillehouder te machtigen om eventuele redactionele 

wijzigingen in de tekst van het Gebiedsakkoord en 

Uitvoeringsprogramma door te voeren; 

3. de portefeuillehouder te machtigen om de overeenkomst te 

ondertekenen; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  

11.  

Verhogen subsidieplafond 

uitvoeringsregeling 

Water als Economische 

Drager (WED) 

 

Het college besluit: 

1. het subsidieplafond 2017 voor de Uitvoeringsregeling Water als 

Economische Drager, waterrecreatie Noord-Holland 2017 te wijzigen 

en vast te stellen op € 300.000,-; 

2. het besluit tot wijziging en verhoging van het subsidieplafond te 

publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. PS te informeren met brief. 

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    8                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    10, 11                                                                                  

M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    1, 9                              

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    2                                           

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    3, 4, 5                               

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    6, 7                                           

 

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. 

 

 


