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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Subsidieverlening 
bodemsanering gemeente 
Bergen 
 

Het college besluit: 
1. een subsidie te verlenen van 95% van de subsidiabele kosten tot 

maximaal € 451.250,- aan de gemeente Bergen voor het project 
'Grondwatersanering Oosterdijk te Bergen', waarbij van twee punten 
van de uitvoeringsregeling bodemsanering Noord- Holland 2015 
wordt afgeweken, te weten: 
a. het bevoegd gezag heeft nog niet ingestemd met het 

saneringsplan, daarom wordt beschikt onder de opschortende 
voorwaarde dat het bevoegd gezag instemt met het 
saneringsplan; 

b. de verplichting om 3 maanden na de beschikking tot 
subsidieverlening te starten met de uitvoering te wijzigen naar 6 
maanden; 

2. de unitmanager Subsidies Uitvoering te machtigen om de 
subsidieverlening op schrift te stellen en te ondertekenen. 

  
2.  
Ontwerp-vergunning 
windpark Spuisluis 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afwijking 

bestemmingsplan voor windpark Spuisluis af te geven; 
2. de ontwerp-omgevingsvergunning voor Spuisluis te verlenen;  
3. deze ontwerp-besluiten 6 weken ter visie te leggen;  
4. PS via brief te informeren over de besluiten en de ontwerp-vvgb ter 

bespreking te agenderen in de commissie RWW van 27 maart. 
  
3.  
Ontwerp-vergunningen 
windpark Ferrum (Tata Steel, 
scenario 3) 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afwijking 

bestemmingsplan voor windpark Ferrum af te geven; 
2. de ontwerp-omgevingsvergunning windpark Ferrum fase 1 (milieu) en 

2 (bouwen) te verlenen; 
3. alle besluiten voor windpark Ferrum (ook de gemandateerde) 

gezamenlijk te publiceren en ter visie te leggen; 
4. PS via brief te informeren over de besluiten en de ontwerp-vvgb ter 

bespreking te agenderen in de commissie RWW. 
  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.15 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP), mw. R.P.M. Kocken 
(GroenLinks), dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) en dhr. L. 
van Raan (PvdD) over keuze 
voor dieselauto's ten 
behoeve van GS vervoer 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.14 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) over vervanging en 
hergebruik ICT apparatuur 

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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Onderwerp 
 

Besluit 

6.  
Auditjaarplan 2017 Het college besluit: 

1. het auditjaarplan 2017 vast te stellen 
2. dit jaarplan ter kennisname aan te bieden aan PS. 

  
7.  
Onderzoeksrapport 
Provinciaal 
Opdrachtgeverschap 
Omgevingsdiensten en 
Regionale Uitvoeringsdienst 
 

Het college besluit: 
1. het onderzoeksrapport Provinciaal Opdrachtgeverschap 

Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdienst en de bestuurlijke 
reactie daarop vast te stellen; 

2. het rapport ter informatie aan PS te sturen; 
3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
8.  
Onderzoek Afsprakenkader 
Grote Projecten 
 

Het college besluit: 
1. het onderzoeksplan Afsprakenkader Grote Projecten vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   1                                        
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   4, 5                                        
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   6, 7, 8                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   2, 3                                        
 
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. 


