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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Tapuitenconvenant 
 

Het college besluit: 
1. het Tapuitenconvenant aan te gaan met de gemeente Schagen, 

gemeente Den Helder en Stichting Landschap Noord-Holland; 
2. de portefeuillehouder Natuur te machtigen het Tapuitenconvenant te 

ondertekenen; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Beleidsregel Toekenning 
Ontwikkelingsruimte 
Westpoort en Hoogtij 
Programma Aanpak Stikstof 
(PAS) Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. de Beleidsregel Toekenning Ontwikkelingsruimte Westpoort en 

Hoogtij Programma Aanpak Stikstof (PAS) Noord-Holland vast te 
stellen; 

2. Provinciale Staten hierover met brief te informeren; 
3. het Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad hierover met 

brieven te informeren. 
  
3.  
Incidentele subsidie 
bestuurlijke strafbeschikking 
milieu aan 
omgevingsdiensten 
 

Het college besluit: 
1. een incidentele subsidie te verstrekken aan de volgende organisaties: 

- Regionale uitvoeringsdienst NHN (€ 37.604,-) 
- Omgevingsdienst IJmond (€ 12.535,-) 
- Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (€ 12.535) 
- Omgevingsdienst NZKG (€ 12.535,-) 
voor het uitvoeren van activiteiten ter stimulering van het gebruik 
van de bestuurlijke strafbeschikking in de periode januari 2016 tot 
1 juli 2017 op grond van artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de 
Algemene wet bestuursrecht; 

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

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.10 van mw. C. Boelhouwer 
(SP) en mw. O.A.C. de Meij 
(50plus) over 
subsidieverlening aan 
Nessergy BV voor het project 
Houtpalletverbrandings-
installatie ("biogas") 

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.  
Positionpaper Europese 
Structuur- en 
Investeringsfondsen 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het non-paper Europese Structuur- en 

investeringsfondsen (ESIF); 
2. PS te informeren door middel van brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 MAART 2017 
 

 2 

 
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.20 van dhr D.G. Heijnen 
(CDA) over 
Uitvoeringsprogramma 
binnenstedelijk bouwen 

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. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.21 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over de 
uitgaven van provincies voor 
openbaar 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. 

  
8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.16 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over Project 
HOV Noordwijk – Schiphol 
 

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.  
Voorstel met betrekking tot 
Meerijden via de Meent 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van de gemeente Huizen omtrent 

Meerijden via de Meent; 
2. akkoord te gaan met verzending van de bijgevoegde reactiebrief aan 

gemeente Huizen met een voorstel om tot een oplossing te komen; 
3. Provinciale Staten met brief te informeren. 

  
10.  
Aankondiging voornemen tot 
bestuurlijk overleg en 
strafrechtelijk optreden met 
betrekking tot aardkundige 
monumenten 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied (aankondigen voornemen bestuurlijk overleg 
en strafrechtelijk optreden) met betrekking tot aardkundige 
monumenten); 

2. kennis te nemen van het feitenrelaas en in gang gezette acties om 
herhaling te voorkomen; 

3. akkoord te gaan met de inhoud van de brief en deze te sturen aan de 
omgevingsdienst; 

4. Provinciale Staten te informeren over deze kwestie 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, 2, 3 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   5                                       
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   4                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   6                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   7, 8, 9, 10                                        
 
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. 


