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1.  
Bestemming werketage 
eerste verdieping kantoor 
Houtplein provincie Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de 

verhuur van de werketage eerste verdieping kantoor Houtplein 33; 
2. kennis te nemen van het inrichtingsvoorstel voor de werketage eerste 

verdieping kantoor Houtplein 33 in geval deze etage niet verhuurd 
wordt; 

3. kennis te nemen van de brief van de OR aangaande de bestemming 
van de werketage eerste verdieping kantoor Houtplein 33; 

4. voor wat betreft de daadwerkelijke bestemming van de werketage 
eerste verdieping kantoor Houtplein 33 te kiezen voor het verhuren 
van deze etage en de commissaris van de Koning te machtigen de 
onderhandelingen namens het college af te ronden; 

5. Provinciale Staten door middel van een brief in kennis te stellen van 
het besluit van het college en de CdK te machtigen deze brief op te 
stellen. 

  
2.  
Machtiging collectieve 
inkoop scholing Wet 
Normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) 
 

GS en de CdK, ieder voor wat hun bevoegdheden betreft, besluiten: 
1. aan de Algemeen Directeur van het IPO mandaat, volmacht en 

machtiging te verlenen om mede namens de provincie Noord- Holland  
de bevoegdheden uit te oefenen die verband houden met de 
aanbesteding van het scholingsaanbod Wet Normalisering 
rechtspositie ambtenaren (Wnra), de noodzakelijke 
(rechts)handelingen en eventuele daaruit voortvloeiende gerechtelijke 
procedures; 

2. aan de Algemeen Directeur van het IPO mandaat, volmacht en 
machtiging te verlenen om mede namens de provincie Noord- Holland 
overeenkomsten aan te gaan die voortvloeien uit de definitieve 
gunning van deze aanbesteding; 

3. als contactpersoon voor genoemde aanbesteding aan te wijzen 
Haagse Inkoop Samenwerking (onderdeel van de 
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk), die bevoegd is om 
namens de provincie Noord-Holland en de hieronder begrepen 
onderdelen, de voor deze aanbesteding benodigde informatie te 
verstrekken; 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 68 van mw drs. L.D. 
Vermaas (Partij voor de 
Dieren) over doorwerking 
verplaatsingseis intensieve 
veehouderij PRV 

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.  
Stimuleringsgebieden Zon / 
Groene Hoek 
 

Het college besluit: 
Voor de wijziging van de provinciale ruimtelijke regelgeving ten behoeve 
van het mogelijk maken van stimuleringsgebieden zonne-energie / 
Groene Hoek: 

1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de ‘Uitvoeringsregeling voor 
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opstellingen van zonne-energie in het landelijk gebied’ vast te 
stellen; 

2. PS te verzoeken de ontwerpwijziging te plaatsen op de b-agenda 
van de commissie Ruimte Wonen en Water. 

  
5.  
(Concept-)Begroting 2018 
 

Het college van gedeputeerde staten besluit: 
1. de ontwerpbegroting en meerjarenraming 2018 vast te stellen; 
2. de taakveldenraming 2018 vast te stellen; 
3. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen; 
4. de aanbiedingsbrief met daarin informatie over de 

kwaliteitsverbetering van de P&C documenten vast te stellen; 
5. de ontwerpbegroting 2018 en Statenvoordracht met aanbiedingsbrief 

aan Provinciale Staten ter besluitvorming toe te zenden; 
6. de taakveldenraming ter kennisname aan Provinciale Staten toe te 

zenden. 
7. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van 

redactionele en toelichtende technische aanpassingen. 
  
6.  
Verbinding A8-A9: keuze 
Voorlopig 
Voorkeursalternatief/wijze 
van betrekken ICOMOS 
 

Het college besluit: 
1. in verband met advisering door ICOMOS over het eindrapport PlanMER 

Verbinding A8-A9 op dit moment geen brief aan ICOMOS te 
verzenden; 

2. de opzet voor een via het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) te verzenden brief, zoals vastgesteld bij besluit 
van 11 juli 2017, kenmerk 963560/963614, in te trekken; 

3. als eerste stap nu samen met het ministerie van OCW een werkbezoek 
van ICOMOS voor te bereiden; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
7.  
Garantstelling breedband 
buitengebied Noord-Holland  
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de werkwijze voor beoordeling van aanvragen 

garantstelling breedband buitengebied Noord-Holland; 
2. lokale initiatieven via de mail te informeren over de werkwijze; 
3. gemeenten te informeren met brief; 
4. PS te informeren met brief; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 65 van mw. A. van 
Langen-Visbeek (VVD) over 
Faunabeheer 
 

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.  
Propositie Energy& Health 
Campus en afsprakenkader 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ‘Propositie Energy & Health Campus Europe 

in Petten’; 
2. het afsprakenkader Energy & Health Campus met Stichting 

Energieonderzoek Centrum Nederland/Nucleairs Research and 
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consultancy Group v.o.f., Stichting Voorbereiding Pallas-reactor, 
Gemeente Schagen, Staatsbosbeheer en Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord aan te gaan; 

3. de portefeuillehouder te machtigen tekstuele wijzigingen in de 
propositie en het afsprakenkader door te voeren; 

4. PS te informeren met brief. 
  
10.  
(standaard) provinciale 
rapportage Arbeidsmarkt en 
Onderwijs, juni 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de geactualiseerde provinciale 

standaardrapportage Arbeidsmarkt en Onderwijs juni 2017. 
2. Provinciale Staten te informeren via brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 62 van dhr. F.J. Kramer 
(Groen Links) over toetreding 
gemeenten tot 
omgevingsdiensten 

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. 

  
12.  
Visie voor Noord-Holland op 
de aansluiting Arbeidsmarkt 
en Onderwijs 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de visie voor Noord-Holland op de aansluiting 

Arbeidsmarkt en Onderwijs opgesteld door de betrokken partijen in 
het beleidsveld. 

2. de visie vast te stellen als provinciale visie op de aansluiting 
Arbeidsmarkt en Onderwijs. 

3. de visie te gebruiken als basis voor het inzetten van de beschikbare 
campusmiddelen in de UitvoeringsAgenda Arbeidsmarkt 2016-2019. 

4. Provinciale Staten te informeren met brief en bijlage. 
  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
64 van de mw. O.A.C. de 
Meij (50plus) over de  
inspraakreactie van dhr. De 
Geus uit Hollands Kroon 

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.  
Uitvoeringsovereenkomst 
2017 Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsovereenkomst 2017 met de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied aan te gaan voor een periode van vier jaar 
waarbij jaarlijks actualisering plaatsvindt van de delen B en C van de 
overeenkomst; 

2. in te stemmen met het plan van aanpak voor de validatie; 
3. de gedeputeerde Milieu te machtigen de overeenkomst genoemd 

onder beslispunt 1 te ondertekenen; 
4. Provinciale Staten met brief op de hoogte te stellen van dit besluit; 
5. de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met brief op de hoogte te 

stellen van dit besluit; 
6. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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15.  
Uitvoeringsprogramma’s 
2017 Omgevingsdienst 
IJmond (ODIJ), 
Omgevingsdienst Flevoland 
Gooi- en Vechtstreek (OFGV), 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD 
NHN) en Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD 
NZKG)  

Het college besluit: 
1. de uitvoeringsprogramma’s 2017 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ), 

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek (OFGV), Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) en 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) vast te stellen; 

2. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te stellen van 
dit besluit. 

  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   10, 11, 12, 13, 14, 15       
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   2                                          
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   1    
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882   3, 4           
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344   5, 6                   
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   7, 8, 9                                 
 
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. 


