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1.  
Aandeelhoudersbesluit 
Schiphol Area Development 
Company N.V. inzake 
accountant 
 

Het college besluit: 
• als aandeelhouder in Schiphol Area Development Company N.V. in te 

stemmen met het voorgestelde schriftelijke besluit  buiten 
vergadering inzake de benoeming van de accountant van de 
vennootschap. 

  
2.  
GGD gezondheidsadvies 
asbest Manege Rusthof 
Heemstede 
 

Het college besluit: 
• PS te informeren over het gezondheidsadvies van de GGD 

Kennemerland - asbest rapport Glipperweg 4 te Heemstede; 
• de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering - de 

brief aan PS aan te passen. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 60 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over 
aardverschuiving bij aanleg 
N23 bij Grootebroek /  
Venhuizen 

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.  
Zomernota 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de concept-zomernota 2017; 
2. de portefeuillehouder Financiën – gehoord de vergadering - te 

machtigen voor het uitvoeren van redactionele aanpassingen; 
3. de concept-zomernota definitief vast te stellen in de vergadering van 

22 augustus 2017. 
  
5.  
(Concept-)Begroting 2018 
(financieel resultaat) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het saldo van de concept-begroting 2018; 
2. de mutaties die tot dit saldo leiden op te nemen in de concept 

begroting; 
3. kennis te nemen van de concept-voordracht aan PS bij de begroting. 

  
6.  
Jaarverslag Integriteit en 
Sociaal Jaarverslag 2016 
 

Het college besluit: 
1. het Jaarverslag Integriteit 2016 en het Sociaal Jaarverslag 2016 vast  

te stellen; 
2. PS via een brief te informeren over de beide jaarverslagen; 
3. de portefeuillehouders te machtigen - gehoord de vergadering - de 

stukken redactioneel aan te passen. 
  
7.  
Goedkeuring 
Faunabeheerplan Algemene 
Soorten 2017-2023 
 

Het college besluit: 
1. gedeeltelijke goedkeuring te verlenen aan het Faunabeheerplan 

Algemene Soorten 2017-2023 met uitzondering van enkele 
onderdelen conform bijgaand besluit; 

2. Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland per brief te informeren 
over dit besluit; 
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3. Provinciale Staten met een brief te informeren; 
4. het goedkeuringsbesluit genoemd onder punt 1 te publiceren in het 

provinciaal blad; 
5. de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering - 

redactionele wijzigingen aan te brengen.  
  
8.  
Eindverantwoording subsidie 
voor Research & 
Developmentsamenwerkings
project in het kader van de 
uitvoeringsregeling subsidie 
MKB innovatiestimulering 
topsectoren Noord-Holland & 
afwijking van de Provinciale 
Verantwoordingssystematiek 

Het college besluit: 
• bij het uitvoeren van de uitvoeringsregeling subsidie MKB 

innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland (MIT), onderdeel 
Research & Development-samenwerkingsprojecten, af te wijken van 
de “Provinciale Verantwoordingssystematiek Subsidies” (PVS) door een 
controleverklaring per begunstigde te laten gelden, in plaats van per 
project. 

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 51 van dhr. A.E. van Liere 
(PvdD) over het doodschieten 
van konijnen op de 
Kennemer Golf & Country 
Club te Zandvoort 
 

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. 

  
10.  
Vaststellen 
uitvoeringsregeling subsidie 
topsportaccommodaties 
2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie topsportaccommodaties Noord- 

Holland 2017 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie 

topsportaccommodaties Noord-Holland 2017 vast te stellen op          
€ 2.120.000,-; 

3. de onder 1 en 2 genoemde besluiten te publiceren in het Provinciaal 
blad;  

4. de kosten te dekken uit de teruggekomen gelden binnen het 
compartiment Zorg en Welzijn van EXIN-H en TWIN-H; 

5. PS met een brief te informeren. 
11.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
Ondersteuning 
toekomstbestendige 
werklocaties Noord-Holland 
2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling ondersteuning toekomstbestendige 

werklocaties Noord-Holland 2017 te wijzigen; 
2. het subsidieplafond voor de vraagbundeling van Breedband op 

bedrijventerreinen vast te stellen op € 100.000; 
3. de gewijzigde Uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds te 

publiceren in het Provinciaal Blad;  
4. Provinciale Staten te informeren met een brief. 

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 48 van dhr. J.H. Leever 
(ONH) over de inhoudelijke 

Het college stelt de antwoorden vast. 
 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
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controle subsidieverlening 
bij het bouwplan 
seniorenwoningen Den Burg 
Texel 

bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 61 van mw. H. Keur-
Polman (CDA) over 
Verbreding Noord-Hollands 
Fonds voor Monumenten 

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. 

  
14.  
Voornemen aanwijzing 
provinciaal monument in 
de gemeente Zaanstad 

Het college besluit: 
1. het voornemen bekend te maken om in het kader van de herijking van 

de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de 
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente 
Zaanstad 
a. het voormalige laboratoriumgebouw (gebouw nr 197) op het 

Hembrugterrein gelegen op het adres Middenweg 44 te Zaandam 
in te schrijven in het provinciaal monumentenregister en 

b. de redengevende omschrijving van dit object vast te stellen; 
2. de directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden en de 

gemeente het voornemen bekend te maken en dit voornemen via 
Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente Zaanstad te 
publiceren; 

3. PS over het voornemen via een brief te informeren. 
  
15.  
Vaststellen 
Uitvoeringsregeling 
stimulering regionale 
samenwerking culturele 
infrastructuur gemeenten 
Noord-Holland 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling stimulering regionale samenwerking culturele 

infrastructuur gemeenten Noord-Holland 2017 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond 2017 van de Uitvoeringsregeling stimulering 

regionale samenwerking culturele infrastructuur gemeenten Noord- 
Holland 2017 vast te stellen op €99.000,-; 

3. de Uitvoeringsregeling stimulering regionale samenwerking culturele 
infrastructuur gemeenten Noord-Holland 2017 en het subsidieplafond 
van € 99.000,- bekend te maken in het Provinciaal blad; 

4. Provinciale Staten door middel van een brief op de hoogte te brengen. 
  
16.  
Definitieve herijking 
provinciale monumentenlijst 
in de gemeente Drechterland 
 

Het college besluit: 
1. in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst en 

op grond van artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening Noord- 
Holland 2010 in de gemeente Drechterland de navolgende 
monumenten per 1 oktober 2017 definitief uit het provinciale 
monumentenregister uit te schrijven: 

- Streekweg 173 te Hoogkarspel 
- De Buurt 81 te Venhuizen; 

2. de belanghebbenden van dit besluit op de hoogte te stellen; 
3. de gemeente Drechterland, de Minister van OCW, de 

Monumentenwacht Noord-Holland en het Nationaal Restauratie Fonds 
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hierover te informeren; 
4. in het kader van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

de contouren van de voormalige provinciale monumenten in het 
kadaster aan te passen; 

5. Provinciale Staten over dit besluit te informeren via een brief; 
6. de directeur Beleid te machtigen de besluiten 2, 3 en 4 uit te voeren. 

  
17.  
EED energie audit 
kantoororganisatie PNH 
 

Het college besluit: 
1. de rapportage Energieaudit kantoororganisatie provincie Noord-

Holland vast te stellen; 
2. de voorgestelde energiebesparende maatregelen in de provinciale 

panden te treffen; 
3. PS hierover per brief te informeren; 
4. de rapportage aan OD IJmond te zenden; 
5. de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering - 

redactionele wijzigingen aan te brengen.  
  
18.  
Reactie op initiatiefvoorstel 
inbesteden schoonmakers 
 

Het college besluit: 
1. de reactie op het initiatiefvoorstel van de fracties GroenLinks, SP en 

50PLUS over inbesteden schoonmakers vast te stellen; 
2. de reactie op het initiatiefvoorstel ter kennis te brengen van PS. 

19.  
Eerste concept 
Discussiedocument 
Omgevingsvisie NH2050 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het eerste concept van het Discussiedocument: 

drie verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050; 
2. kennis te nemen van de opbrengsten van de in het kader van de 

Koersfase uitgevoerde participatiecampagne; 
3. de opbrengsten van de participatiecampagne vrij te geven voor 

communicatieve doeleinden; 
4. de opbrengsten van de participatiecampagne met een brief te zenden 

aan PS ter voorbereiding op het richtinggevend debat over het 
Discussiedocument op 9 oktober; 

5. de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering - 
wijzigingen aan te brengen in de brief aan PS. 

  
20.  
Zienswijze ontwerp 
bestemmingsplan                                                                             
Buitengebied Mol Freesia 
gemeente Medemblik 
 

Het college besluit:  
• bijgaande zienswijze omtrent het ontwerp bestemmingsplan 

Buitengebied Mol Freesia naar de gemeente Medemblik te versturen; 
• De portefeuillehouder - gehoord de vergadering - te machtigen 

wijzigingen aan te brengen in de brief aan de gemeente Medemblik. 
  
21.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 63 van dhr. A.E. van Liere 
(PvdD) en dhr. F.J. Kramer 
(Groen Links) over Stelling 
van Amsterdam,  
bescherming van natuur en 
cultuur op Forteiland 

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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IJmuiden 
 
  
22.  
Aanpassing artikel 8a 
Meerlaagsveiligheid uit de 
PRV en handreiking 
overstromingsrobuust 
inrichten 
 

Het college besluit: 
1. aan PS bij de volgende herziening van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening voor te stellen om artikel 8a ‘Meerlaagsveiligheid’ en 
artikel 29a ‘Buitendijkse gebieden’ te integreren en daarbij te 
focussen op vitale en kwetsbare infrastructuur; 

2. de handreiking Overstromingsrobuust inrichten vast te stellen, die 
dient als hulpmiddel voor gemeenten om (het huidige en 
toekomstige) artikel 8a te kunnen toepassen; 

3. PS over beoogde wijziging van de PRV en handreiking via een brief te 
informeren. 

  
23.  
Toekomstperspectief Noord-
Hollandse Kust en 
Strandzonering 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de 

voortgang 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669        2  
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779             6, 17, 18                              
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   12, 13, 14, 15, 16 
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189         19, 20, 21, 22, 23  
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344                 3, 4, 5 
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683                               1, 7, 8, 9, 10, 11  
 
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. 
 


