OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 OKTOBER 2017

Onderwerp
1.
Interprovinciale
Gebiedsagenda
IJsselmeergebied

2.
Verdelingsvoorstel
uitvoeringsmiddelen visie
Waterrecreatie 2017

3.
Implementatie Wet
normalisering rechtspositie
Ambtenaren
4.
Ontheffing op grond van
artikel 34 PRV voor de bouw
van een kleinschalige
windturbine

Besluit
Het college besluit:
1. PS te informeren over de vaststelling van de Interprovinciale
Gebiedsagenda IJsselmeergebied met brief;
2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

Het college besluit:
1. het verdelingsvoorstel uitvoeringsmiddelen visie Waterrecreatie 2017
vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren met brief

Het college besluit:
 Provinciale staten door middel van brief te informeren over de
implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Het college besluit:
 op grond van art 34 PRV Provinciale Staten te informeren over het
voornemen om ontheffing te verlenen voor het oprichten van een
kleinschalige windturbine op het bedrijventerrein De Volger in de
Rijp, gemeente Alkmaar.

5.
Aanpassing subsidieplafond Het college besluit:
Uitvoeringsregeling
1. het subsidieplafond voor de initiatieffase voor 2017 van de
subsidie collectieve zelfbouw
Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2017
Noord-Holland 2017
vast te stellen op € 200.000,-;
2. het subsidieplafond te publiceren in provinciaal blad.
6.
Halfjaarrapportage HOV in ’t
Gooi

7.
Vaste oeververbinding
Burgervlotbrug

Het college besluit:
1. de halfjaarlijkse rapportage van het project HOV in ‘t Gooi van
februari 2017 t/m juli 2017 vast te stellen;
2. deze halfjaarrapportage door middel van brief te versturen aan de
leden van Provinciale Staten.
Het college besluit:
a) kennis te nemen van het uitgevoerde onderzoek “Nut en
Noodzaak nieuwe oeververbinding Noordhollandsch Kanaal”;
b) af te zien van de aanleg van een nieuwe oeververbinding;
c) PS te informeren door middel van brief;
d) PS voor te stellen het project te schrappen bij de eerstvolgende
actualisatie van het PMI;
e) De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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8.
Toelichting activiteiten
Slimme Mobiliteit en
uitvoering motie M48/2017

Besluit
Het college besluit:
 PS te informeren over de stand van zaken rond het onderwerp Slimme
Mobiliteit en de uitvoering van motie M48/2017 d.m.v. bijgaande
brief.

9.
Mogelijke deelneming in Port Het college besluit:
of Den Helder
 Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de
procesvoortgang van de mogelijke deelneming in Port of Den Helder.
10.
Openstelling POP3
Samenwerking in het kader
van EIP en regeling Jonge
landbouwers

11.
Reisvoornemen
gedeputeerde J.H.M. Bond
naar Santiago de
Compostella voor een
werkbezoek over de visserij
en de Brexit
12.
Annotatie en agenda
algemeen bestuur TwiskeWaterland 18 oktober 2017

13.
Annotatie agenda
vergadering dagelijks
bestuur RUD Noord-Holland
Noord 18 oktober 2017

14.
Beantwoording Statenvragen
nr. 89 van mevrouw
A.A.J. Jellema (PvdA) over
Schiphol en het MER rapport

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling POP3 Noord-Holland te wijzigen conform
bijgaand wijzigingsbesluit;
2. het openstellingsbesluit voor de regeling Samenwerken in het kader
van Europese Innovatie Partnerschappen POP3 vast te stellen en het
subsidieplafond te bepalen op € 2.060.000,-;
3. het openstellingsbesluit voor regeling Jonge landbouwers vast te
stellen en daarbij het subsidieplafond te bepalen op € 550.000,-;
4. de besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad;
5. PS hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde J.H.M. Bond
tot het afleggen van een buitenlands werkbezoek aan Santiago de
Compostella en Vigo, regio Galicië, Spanje;
2. in te stemmen met dit werkbezoek;
3. PS te informeren door middel van brief;
4. na afloop een verslag van het bezoek ter informatie aan PS te zenden.
Het college besluit:
 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen
bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 18 oktober 2017
en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de
annotatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks
bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d.
18 oktober 2017;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het dagelijks bestuur van de RUD NHN d.d. 18 oktober
2017.
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
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Besluit
beschikbaar.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Wijker

tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)

4632
4813
2223
1860
5316

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

3669
7779
4882
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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