OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 JUNI 2017
Onderwerp
1.
UNESCO nominatie Nieuwe
Hollandse Waterlinie als
uitbreiding van de Stelling
van Amsterdam

Besluit
Het college besluit:
1. de Minister van OCW voor te stellen om op basis van het opgestelde
nominatiedossier de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor te dragen voor
de UNESCO-werelderfgoedstatus conform de aanbiedingsbrief;
2. de portefeuillehouder te machtigen de aanbiedingsbrief namens
het college te ondertekenen;
3. de voorzitter van de Liniecommissie te machtigen redactionele
wijzigingen aan te brengen in de aanbiedingsbrief en inhoudelijk
kleine wijzigingen in het nominatiedossier;
4. het siteholderschap voor het toekomstige werelderfgoed voor te
bereiden met de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant in
de vorm van een gemeenschappelijk orgaan zonder
rechtspersoonlijkheid.

2.
Onderhandelaarsakkoord cao Het college besluit:
Provincies 2017 -2018
1. in te stemmen met het op 22 mei 2017 in het Sectoroverleg
Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) bereikte
onderhandelaarsakkoord cao Provincies 2017 - 2018;
2. in te stemmen met de voor de provincie Noord-Holland voorgestelde
financiële dekking van het onderhandelingsresultaat.
3.
Wijziging Reis- en
verblijfkosten, verhuiskosten
en pensionkosten provincie
Noord-Holland 2016 m.b.t.
verlenging buitenlandse
dienstreis voor
privédoeleinden
4.
Overeenkomst voor de
realisatie van het “Project
HOV Haarlem-Noord”

Het college besluit:
1. de Regeling reis- en verblijfkosten, verhuiskosten en
pensionkostenprovincie Noord-Holland 2016 te wijzigen conform
bijgaand wijzigingsbesluit onder voorbehoud van overeenstemming
met de commissie GO;
2. de wijziging van de regeling ter overeenstemming voor te leggen aan
de commissie GO.

Het college besluit:
1. de “Overeenkomst voor de realisatie van het Project HOV HaarlemNoord ter bevordering van de doorstroming en betrouwbaarheid van
het openbaar vervoer” met de gemeente Haarlem aan te gaan en de
portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen om deze namens GS te
ondertekenen;
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen redactionele
wijzigingen door te voeren op de Overeenkomst;
3. de provinciale bijdrage voor het onder 1 genoemd project van
maximaal € 2.887.000,- ten laste te brengen van het door PS op 28
september 2015 beschikbaar gesteld budget voor de
Investeringsagenda OV.
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5.
Beantwoording Statenvragen
nr.53 van dhr. S. van Berkum
(GroenLinks) over
“Toezegging inzage notulen
Stuurgroep A8-A9”
6.
Beantwoording Statenvragen
nr.41 van dhr. W.
Hoogervorst (SP) over
Financiële onderbouwing
aanleg tunnel N242 kruising
spoor in Heerhugowaard
7.
Beantwoording Statenvragen
nr.49 van dhr. J.H. Leever
(ONH/VSP) over Plaatsing
subsidies buiten
uitvoeringsregeling in de
begroting
8.
Budgettair neutrale wijziging
beleidsdoelenraming 2017
(5)
9.
Aanbieding Globale MRA
Begroting 2018
10.
Uitvoeringsregeling
Herstructurering en
Intelligent Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen NoordHolland 2017 (HIRB)

11.
Uitvoeringsregeling
Ondersteuning
toekomstbestendige
Werklocaties

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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Het college besluit:
1. de budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2017
vast te stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.
Het college besluit:
 de brief aan Provinciale Staten vast te stellen en deze brief met
bijlagen te versturen.
Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik
bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 vast te stellen;
2. het subsidieplafond in een openstellingsbesluit vast te stellen op
€ 2.100.000,- ;
3. de Uitvoeringsregeling en het subsidieplafond te publiceren in het
Provinciaal Blad;
4. Provinciale Staten te informeren met brief.
Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige
werklocaties Noord-Holland 2017 vast te stellen;
2. de subsidieplafonds in een openstellingsbesluit vast te stellen op:
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- Beheer Bedrijventerreinen € 625.000
- Duurzame maatregelen € 300.000
- Transformatie € 100.000
3. de Uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds te publiceren in het
Provinciaal Blad;
4. Provinciale Staten te informeren met brief;
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
12.
Beantwoording Statenvragen
nr.34 van dhr. F.J. Kramer
(GroenLinks) over
volksgezondheid en
veehouderij
13.
Beantwoording Statenvragen
nr.50 van dhr. J.M.
Bruggeman (SP) over
woonboten nabij het
beoogde Windpark Spuisluis
14.
Vergunningverlening
windpark Waardpolder

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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De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.

Het college besluit:
1. de nota van antwoord vast te stellen;
2. de volgende vergunningen voor Windpark Waardpolder te verlenen:
• Omgevingsvergunning Waardpolder fase 1
• Omgevingsvergunning Waardpolder fase 2
• Watervergunning Windmolenpark Waardpolder
3. deze vergunningen met als bijlagen de verklaring van geen
bedenkingen en de Nota van Antwoord ter visie te leggen gedurende
6 weken en dit aan te kondigen door de publicatietekst te doen
uitgaan;
4. PS over dit besluit te informeren via brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
R. van der Werf
F. Paardekooper
H. Wijker

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

4813
1830
4813
3168
1860
5316

over de nummers:
2, 3
9
13, 14
1
4, 5, 6, 7, 8
10, 11, 12

7779
6074
9088
8189
9344
8683

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.
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