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Onderwerp Besluit 
  
1.  
Toezenden 
beslissingsschema keuze GS-
auto’s aan Provinciale Staten 
 

Het college besluit: 
1. het ‘beslissingsschema keuze GS-auto’s’ met een begeleidende 

brief toe te zenden aan Provinciale Staten; 
2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Concept-Jaarstukken 2016 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2016 ten behoeve van 

controle door de accountant. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.27 van dhr. N. Papineau 
Salm en mw. E.M. van Duijn 
(PvdA) over de dienstregeling 
2018 van de NS 

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. 

  
4.  
Besluit gezamenlijk Proof-of-
Conceptfonds UvA Holding 
en provincie Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de verkenning naar de 

mogelijkheden om samen met de Universiteit van Amsterdam Holding 
(UvA Holding) een Proof-of-Conceptfonds (PoC-fonds) op te richten; 

2. op basis van de uitkomsten van de verkenning, de oprichting van een 
gezamenlijk PoC-fonds samen met de UvA Holding verder te 
onderzoeken; 

3. PS met brief te informeren. 
  
5.  
Monitoringsrapportage 
Regionaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit 
Noordvleugel 2016 
 

Het college besluit: 
1. de monitoringsrapportage Regionaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit Noordvleugel 2016 vast te stellen;  
2. de rapportage ter informatie naar Provinciale Staten te sturen;  
3. de rapportage door middel van brief aan de RSL-partners aan te 

bieden. 
  
6.  
WOB-verzoek vergunningen 
en onderzoeken voormalige 
stortplaats 't Horntje te Texel 
 

Het college besluit: 
1. het verzoek om informatie over de voormalige stortplaats ’t Horntje 

te Texel grotendeels in te willigen en verzoeker te informeren door 
middel van bijgevoegd besluit; 

2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 
beantwoording van dit verzoek; 

3. de openbaar te maken documenten te publiceren op www.noord-
holland.nl/wob . 

  
7.  
MRA-brief geothermie 
 

Het college besluit: 
• de brief namens de Metropoolregio Amsterdam te versturen naar het 

ministerie van EZ. 
  

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.25 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over aanvullende 
vragen over windplan 
Breezand 

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.  
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling subsidie 
versterken bestuurskracht 
Noord-Holland 2017 
 

Het college besluit: 
1. de uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht Noord-

Holland 2017 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond voor 2017 vast te stellen op € 200.000,-;  
3. dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad en te bepalen dat dit 

besluit in werking treedt op de dag volgend op de publicatie ervan; 
4. gemeenteraden en colleges van B&W van Noord-Holland te informeren 

door middel van brieven; 
5. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  
10.  
Kandidatuur Den Helder 
European Maritime Day 
 

Het college besluit: 
1. door het verzenden van de brief aan het Ministerie van I&M Den 

Helder (mede namens het B&W van Den Helder) te kandideren 
voor het organiseren van de European Maritime Day, bij voorkeur 
in 2021; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
11.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
Cofinanciering Europese 
EFRO-programma’s 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-programma’s 

Noord-Holland 2016 te wijzigen; 
2. de subsidieplafonds vast te stellen voor het jaar 2017: 

a. het subsidieplafond van het Kansen voor West 2 programma vast 
te stellen op € 625.000; 

b. het subsidieplafond van het INTERREG 2 Zeeënprogramma vast te 
stellen op €750.000; 

c. het subsidieplafond van het INTERREG B programma (Noord West 
Europa en Noordzee) vast te stellen op €500.000; 

3. de uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds te publiceren in het 
provinciaal blad. 

  
12.  
Besluit aanwijzen 
zwemplekken 2017 
 

Het college besluit: 
1. de functie zwemwater toe te kennen Hooge Oude Veer (gemeente 

Hollands Kroon) en de functie zwemwater in te trekken voor 
Purmerringvaart (gemeente Purmerend) en Spartelvijver Twiske Poort 
(gemeente Oostzaan) conform besluit; 

2. de minister van Infrastructuur en Milieu over dit besluit door middel 
van brief te informeren; 

3. PS over dit besluit door middel van brief te informeren; 
4. het besluit conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in het 

Provinciaal blad; 
5. de waterbeheerders en de locatiebeheerders van nieuw aangewezen 

en afgevoerde zwemplekken, per brief van het besluit op de hoogte te 
brengen.  
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13.  
Financiering aanleg 
ecologische oevers 
 

Het college besluit: 
• de voordracht vast te stellen waarmee aan PS wordt voorgesteld om € 

428.000 ten laste van de reserve TWIN-H, onderdeel GR/3 Integrale 
ILG projecten in te zetten voor de aanleg van ecologische oevers.  

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   5, 6                                        
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   1, 10, 11, 12, 13                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   9                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   7, 8                                        
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   2, 3                                        
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   4                                        
 
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. 
 


