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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 3 van mw. J.M.E. de Groot 
(SP) over Natuurbegraven 
 

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. 

  
2.  
Vaststelling subsidieplafonds 
2017 Uitvoeringsregeling 
Groen 
 

Het college besluit: 
1. de subsidieplafonds van de Uitvoeringsregeling Groen voor het jaar 

2017 vast te stellen op: 
paragraaf 2. Weidevogelbiotopen € 150.000,- 
paragraaf 3. Verbetering recreatieve verbindingen € 318.061,60 
paragraaf 5. Laag Holland € 0,- 

2. de subsidieplafonds bekend te maken door plaatsing in het 
Provinciaal Blad; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
4. een brief over de subsidieplafonds van de Uitvoeringsregeling Groen 

aan alle gemeenten en partners in het veld te sturen; 
5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
3.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
bedrijfsverplaatsing en 
kavelruil Natuurnetwerk 
Noord-Holland 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie bedrijfsverplaatsing en kavelruil 

Natuurnetwerk Noord-Holland 2017 vast te stellen; 
2. voor de regeling voor 2017 de volgende subsidieplafonds vast te 

stellen: 
Bedrijfsverplaatsing: € 500.000,- 
Kavelruil: € 37.500,-- 

3. beide besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. PS te informeren door middel van brief. 

  
4.  
Definitieve verklaring van 
geen bedenkingen voor het 
vervangen van het 
windturbinepark Westeinde 
aan het Jaagpad te Breezand 
in Hollands Kroon 

Het college besluit: 
• PS door middel van voordracht voor te stellen om de verklaring van 

geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het 
vervangen van het windturbinepark Westeinde aan het Jaagpad te 
Breezand in Hollands Kroon af te geven. 

  
5.  
Planschadeovereenkomst 
vergunningverlening 
windpark Ferrum 
 

Het college besluit: 
1. de planschadeovereenkomst vergunningverlening windpark Ferrum 

aan te gaan met Tata Steel; 
2. de portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen de 

overeenkomst te ondertekenen. 
  
6.  
PIP Netuitbreiding Kop van 
Noord-Holland  
Herstelbesluit 1 
 

Het college besluit: 
• bijgaand herstelbesluit ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te 

leggen. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

7.  
Besteding decentrale 
arbeidsvoorwaardengelden 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord dat in het GO is 

bereikt tussen bonden en de werkgever om de afkoopsom die medio 
2016 is overeengekomen m.b.t. decentrale 
arbeidsvoorwaardengelden, te besteden aan een Individueel talent 
Budget (ITB) voor alle medewerkers met een aanstelling voor 
onbepaalde tijd; 

2. in te stemmen met het voorstel van de vakbonden om € 59.000 van 
het totaalbedrag van € 4.059.000,- beschikbaar te stellen voor 
bevordering van mobiliteitsbewustzijn onder de medewerkers. 

  
8.  
Aanbieden Convenant 
Kustpact aan Provinciale 
Staten  

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van brief en voordracht kennis te 

geven van het Convenant Kustpact. 
  
9.  
Rapportage snelladers in 
Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport ‘snelladen voor elektrische 

voertuigen in Noord-Holland’; 
2. in het tankstationbeleid een nieuwe categorie ‘snelladen’ op te 

nemen; 
3. het plaatsen van snelladers positief te beoordelen bij de 

concessieverlening van tankstations; 
4. een onderzoek te starten naar een dekkend netwerk van snelladers in 

Noord-Holland en eventuele kansen voor doelgroepen (vb. taxi’s) 
hierin mee te nemen; 

5. PS te informeren met brief. 
  
10.  
Stand van zaken 
Investeringsimpuls 
Duurzame Zeehavens 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken inzake de 

Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens; 
2. in te stemmen met de voorstellen voor besteding van het resterende 

budget; 
3. Provinciale Staten via brief over deze besluiten te informeren; 
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
11.  
Onteigening HOV in ’t Gooi 
 

Het college besluit: 
1. de Minister van Infrastructuur en Milieu te verzoeken om de 

administratieve onteigeningsprocedure te starten ten behoeve van de 
aanleg van het project HOV in ’t Gooi gelegen in de gemeenten 
Hilversum en Laren, ter verkrijging van een Koninklijk Besluit; 

2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 
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12.  
Verkoop woning 
Hippolytushoeverweg 15 te 
Slootdorp 
 

Het college besluit: 
1. tot verkoop van de woning aan de Hippolytushoeverweg 15 te 

Slootdorp, kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, 
nummer 352, met een oppervlakte van 0.09.10 ha voor een koopsom 
van € 173.500,- k.k.; 

2. PS hierover te informeren. 
  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 12 van mw. C. 
Boelhouwer over nota 
ligplaatsen woonboten 

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.  
Kansrijke thema’s 
burgerparticipatie voor PS 
 

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

thema’s die tijdens de Statendag op 31 oktober 2016 zijn benoemd 
als “mogelijk kansrijk” om burgerparticipatie op toe te passen door 
Provinciale Staten; 

2. in te stemmen met het toesturen van de notitie ‘Leefbaarheid in 
Noord-Holland’ aan de werkgroep Burgerparticipatie van PS; 

3. in te stemmen met het toesturen van de notitie ‘Een burgerbegroting 
op regionaal en provinciaal niveau’ aan de werkgroep 
Burgerparticipatie van PS; 

4. de werkgroep Burgerparticipatie van PS via brief op de hoogte te 
stellen van de stand van zaken met betrekking tot de thema’s die 
tijdens de Statendag op 31 oktober 2016 zijn benoemd als “mogelijk 
kansrijk” om burgerparticipatie op toe te passen; 

5. de werkgroep Burgerparticipatie van PS via brief te adviseren niet over 
te gaan tot participatief begroten, maar kansrijke projecten te blijven 
signaleren, zoals de omgevingsvisie en de omgevingsverordening. 

  
15.  
Wijziging UVR MKB 
innovatiestimulering 
Topsectoren Noord-Holland 
2017 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren 

Noord-Holland 2017 te wijzigen conform het wijzigingsbesluit; 
2. PS over deze wijziging met brief te informeren. 

 
 
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   7, 14                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   4, 5, 6                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   8                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   9, 10, 11, 12, 13                                         
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   15                                        
 
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. 


