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Besluit 

1.  

Omgevingsvisie, 

”Discussiedocument; drie 

verhaallijnen op weg 

naar de Koers NH2050” 

 

Het college besluit: 

1. het “Discussiedocument; drie verhaallijnen op weg naar de Koers 

NH2050" vast te stellen; 

2. kennis te nemen van het advies over de Plan-MER; 

3. het “Discussiedocument; drie verhaallijnen op weg naar de Koers 

NH2050” en het advies over de Plan-MER met brief te zenden aan PS 

ter voorbereiding op het richtinggevend debat in PS over de Koers 

NH2050 op 9 oktober 2017; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

2.  

Reisvoornemen 

gedeputeerde J. Geldhof naar 

Curaçao in het kader van 

werkbezoek Stichting 

Werelderfgoed Nederland 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het voornemen van gedeputeerde J. Geldhof tot 

het afleggen van een buitenlands werkbezoek aan Curaçao; 

2. in te stemmen met dit bezoek; 

3. PS hiervan met brief op de hoogte te stellen; 

4. na afloop een verslag van het bezoek ter informatie aan PS te zenden; 

5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

3.  

Uitstelverzoek gemeente 

Castricum project 'Nieuw 

Geesterhage' 

Het college besluit: 

 de beschikking van 5 oktober 2015 met kenmerk 70642/565975 aan 

de gemeente Castricum voor het project ‘Nieuw Geesterhage’ te 

wijzigen door uitstel te verlenen tot 1 augustus 2019 voor de 

afronding van de gesubsidieerde activiteiten. 

  

4.  

Zomernota 2017 

 

Het college besluit: 

1. de concept-zomernota 2017 vast te stellen; 

2. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 

3. de concept-zomernota 2017 en de Statenvoordracht met brief aan 

Provinciale Staten toe te zenden; 

4. de portefeuillehouder te machtigen voor het aanbrengen van 

redactionele wijzigingen. 

  

5.  

Provinciaal Meerjaren-

programma Infrastructuur 

(PMI) 2018-2023 

Het college besluit: 

1. het concept-PMI 2018-2023 vast te stellen; 

2. daartoe de Voordracht PMI 2018-2023 vast te stellen; 

3. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 2018-2023 gelijktijdig 

met de Begroting 2018 te behandelen; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

6.  

Provinciaal Meerjaren-

programma Onderhoud 

(PMO) 2018-2025 

 

Het college besluit: 

1. het PMO 2018-2025 en de daarin genoemde projecten vast te stellen; 

2. Provinciale Staten voor te stellen: 

a. met ingang van Begroting 2018 het algemeen 

voorbereidingskrediet PMI ook beschikbaar te stellen voor de 

voorbereiding van PMO vervangingsinvesteringen wegen en 

vaarwegen; 
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b. het projectkrediet voor vervangingsinvesteringen 

vaarwegenproject vaarweg K2/K3 vaarwegvak 15 te verlagen met 

€ 8 miljoen (verlaging krediet van € 19,70 miljoen naar € 11,70 

miljoen); 

c. de projectkredieten voor de uitvoering van 

vervangingsinvesteringen (in totaal € 23,30 miljoen) te 

verstrekken; 

d. kredieten voor de, voorheen uit de reserve Groot Onderhoud 

Wegen en Vaarwegen gedekte projecten, te verstrekken van totaal 

€ 31,48 miljoen voor de Centrale Afstandbediening Bruggen 

(€9,00 miljoen), Machinerichtlijnen (€ 11,80 miljoen) en 

Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (€ 10,68 miljoen) en de 

reserve Groot Onderhoud op te heffen; 

e. het projectkrediet zelfbediening Roskamsluis te verstrekken van 

totaal € 0,427 miljoen; 

f. kennis te nemen van de actuele kasritmes van de lopende 

kredieten en de geprogrammeerde kasritmes voor 

vervangingsinvesteringen, zoals gespecificeerd in het PMO 2018-

2025. 

3. voordracht PMO 2018-2025 vast te stellen en voor te leggen aan 

Provinciale Staten; 

4. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMO 2018-2025 

gelijktijdig met de Begroting 2018 te behandelen; 

5. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen zo nodig kleine 

wijzigingen aan te brengen in het PMO en in de Voordracht voor het 

verzenden naar Provinciale Staten. 

  

7.  

Wob-verzoek stukken 

Stuurgroep A8-A9 2016-

2017 

 

 

Het college besluit: 

1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde 

informatie over de stukken van de Stuurgroep Verbinding A8-A9 

gedeeltelijk openbaar te maken en gedeeltelijk te weigeren; 

2. verzoeker hierover door middel van bijgevoegd besluit te informeren; 

3. de openbare documenten te publiceren op de website www.noord-

holland.nl/wob; 

4. PS hierover te informeren door middel van brief; 

5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

8.  

Verkoop woning Klieverweg 

17 te Slootdorp 

 

Het college besluit: 

1. tot verkoop van de woning Klieverweg 17 te Slootdorp, kadastraal 

bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, nummer 347, met een 

oppervlakte van 0.08.75 ha, voor een koopsom van € 200.000 k.k. 

2. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  

9.  

Verkoop woning Klieverweg 

19 te Slootdorp 

 

Het college besluit: 

1. tot verkoop van de woning Klieverweg 19 te Slootdorp, kadastraal 

bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, nummer 348, met een 

oppervlakte van 0.09.50 ha, voor een koopsom van € 217.000 k.k. 

2. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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10.  

Wijziging uitvoeringsregeling 

HIRB 2017 

 

Het college besluit: 

1. de Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent 

Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 te 

wijzigen; 

2. de Uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

11.  

Modernisering 

recreatieschappen: 

ecologische verkenningen 

naar recreatiegebied 

Groengebied Amstelland en 

Twiske 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de ecologische verkenningen naar de 

recreatiegebieden Groengebied Amstelland en Twiske; 

2. deze verkenningen met brief ter kennisname aan PS te sturen; 

3. de brief aan PS en de verkenningen ter kennisname aan de besturen 

van de recreatieschappen te sturen; 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen 

  

12.  

Publiceren GS declaraties 

internet 2e kwartaal 2017 

 

Het college besluit: 

1. het overzicht (bijlage 1) met te publiceren declaraties en facturen van 

GS-leden, zoals die in het tweede kwartaal 2017 in de financiële 

administratie zijn verantwoord, vast te stellen; 

2. de te publiceren declaraties en facturen per GS-lid op eerder gevolgde 

wijze openbaar te maken op de website van de provincie; 

3. de bijbehorende pdf bestanden waarin per GS-lid de ingediende 

declaraties, bonnen en facturen zichtbaar worden, vast te stellen 

(bijlage 2); 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

13.  

Verdere vertraging projecten 

i.v.m. PAS – verschuiven 

einddatum 

Het college besluit: 

1. de startverplichting die op grond van artikel 12 sub b van de 

Uitvoeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit Hondsbossche en Pettemer 

Zeewering Noord-Holland 2014 is opgelegd en is opgenomen in de 

subsidieverleningen te laten vervallen voor de subsidieontvangers: 

[Dhr. Sips (497691), dhr. Praat (505976), PPS Groep (510516)] te 

Schagen; 

2. de einddatum die op grond van artikel 12 sub c van de 

Uitvoeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit Hondsbossche en Pettemer 

Zeewering Noord-Holland 2014 is opgelegd en is opgenomen in de 

subsidieverleningen te wijzigen naar 31december 2020 voor de 

subsidieontvangers: [Dhr. Sips (497691),dhr. Praat (505976), PPS 

Groep (510516)] te Schagen. 

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   11          

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   12, 13                                          

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   1, 2, 3, 10    

F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   4, 5, 7, 8, 9                   
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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. 

 


