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AGENDA 
 

Onderwerp Besluit 
  
1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 48 van mw. Z. Pels 
(GroenLinks) over 
ruiterpaden in Noord-Holland 

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.  
Programma Natuurinclusieve 
Landbouw 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het eindrapport living lab Natuurinclusieve 

landbouw van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en van het 
eindrapport bodemcoaches; 

2. de brief aan Provinciale Staten te sturen, waarin wordt aangekondigd 
het programma Natuurinclusieve landbouw te starten, te financieren 
met middelen die beschikbaar zijn gesteld bij motie 110; 

3. aan Provinciale Staten voor te stellen motie M40-2017 aangenomen 
door PS op 10-07-2017, als afgedaan te beschouwen; 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
3.  
Actualisatie Evaluatiekader 
Subsidies 
 

Het college besluit: 
1. bijgaand ontwerp Evaluatiekader Subsidies, dat het vigerende 

Evaluatiekader Subsidies vervangt, vast te stellen, waarbij de volgende 
uitgangspunten gelden: 

a. uitsluitend de wettelijk verplichte subsidies op grond van een 
uitvoeringsregeling worden geëvalueerd; 

b. de wettelijke herhalingstermijn van 5 jaar wordt gehanteerd; 
c. subsidies worden geëvalueerd voor zover het subsidieplafond 

meer bedraagt dan €1.000.000,-; 
d. er wordt een aangepaste beslisboom gehanteerd; 

2. bijgaande voordracht vast te stellen waarbij aan PS wordt voorgesteld 
het Evaluatiekader Subsidies 2018 vast te stellen en deze toe te 
sturen aan Provinciale Staten; 

3. gelet op de nieuwe uitgangspunten in 2018 geen subsidie-evaluaties 
uit te voeren. 

  
4.  
Beantwoording schriftelijke 
vragen nr. 42 van mw. R. 
Alberts-Oosterbaan (SP) 
over uilenfoerageergebied 
Zevenhuis Noord 

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.  
Green Deal Circulair Inkopen 
2.0 

Het college besluit: 
1. de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 met betrokken partijen aan te 

gaan; 
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen om namens GS de 

Green Deal Circulair Inkopen 2.0 te ondertekenen;  
3. via brief Provinciale Staten te informeren over de ondertekening. 
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Onderwerp Besluit 
6.  
Verkenning energie 
infrastructuur Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. de bevindingen uit de Verkenning energie-infrastructuur Noord- 

Holland te benutten als bouwsteen voor de uitwerking van de 
Omgevingsvisie NH 2050; 

2. PS te informeren met brief. 
  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.49 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over meer 
rijksgeld voor onveilige 
provinciale wegen 

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.  
Budgettair neutrale wijziging 
beleidsdoelenraming 2018 
(04) 

Het college besluit: 
1. de budgettair neutrale wijziging van de beleidsdoelenraming 2018 

vast te stellen; 
2. Provinciale Staten met brief hierover te informeren. 

  
9.  
Voorbespreking begroting 
2019 
 

Het college besluit: 
1. De doelenboom als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van 

de begroting 2019; 
2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
10.  
Kaderbrief 2019 
 

Het college besluit: 
1. de concept Kaderbrief 2019 vast te stellen; 
2. de concept voordracht en ontwerpbesluit aan PS vast te stellen; 
3. de concept Kaderbrief met bijlage en concept-voordracht met brief 

aan PS aan te bieden. 
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het laten uitvoeren 

van aanpassingen naar aanleiding van de behandeling in GS. 
  
11.  
Meekoppelkansen 
dijkversterking Marken 
 

Het college besluit: 
1. om met Rijkswaterstaat, de gemeente Waterland en 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een overeenkomst 
aan te gaan voor het realiseren van meekoppelkansen bij de 
dijkversterking van de omringkade van Marken; 

2. om bij de begroting 2019 aan Provinciale Staten voor te stellen een 
kasraming van € 510.250 op te nemen ten laste van de reserve 
Meekoppelkansen bij dijkversterkingen voor meekoppelkansen bij de 
dijkversterking Marken: 

a. in te stemmen met een bijdrage aan Rijkswaterstaat van  
€ 492.000 voor het meekoppelen van de projecten: 
-‘Eenduidige route op de dijk’, 
- ‘Oeverzwaluwwand’, 
- ‘Plaatsen van afvalbakken/stallingsmogelijkheden 
fietsen/zitbanken op de Noordkade’.  
Tevens zijn hierbij inbegrepen de helft van de kosten van de 
opdracht tot opstellen van de rapportage Meekoppelkansen 
Dijkversterking Marken; 
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Onderwerp Besluit 
b. in te stemmen met een subsidie aan de gemeente Waterland 

van € 18.250 voor het realiseren van de meekoppelkansen  
1 (uitbreiden wandelroute) en 2 (Uniformeren 
materiaalgebruik en overzichtskaarten) uit het rapport (zie 
bijlage 2); 

c. de onder 2 sub a genoemde projecten te plaatsen op de lijst 
subsidies buiten uitvoeringsregeling 2019; 

d. onder voorbehoud van vaststelling van de Begroting 2019 
door Provinciale Staten, en nadat Rijkswaterstaat een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, een subsidie aan 
Rijkswaterstaat te verlenen van € 492.000; 

e. de onder 2 sub b genoemde projecten op een nog nader te 
bepalen datum te plaatsen op de lijst subsidies buiten 
uitvoeringsregeling waarna de gemeente Waterland subsidie 
kan aanvragen; 

f. Rijkswaterstaat en de gemeente Waterland te informeren over 
dit besluit; 

3. de portefeuillehouder Water te machtigen om de 
bestuursovereenkomst te ondertekenen; 

4. Provinciale Staten te informeren over bovenstaand besluit door 
middel van brief. 

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.37 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Vaartdijk 25B 
in Assendelft, gemeente 
Zaanstad 

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. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 41 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over de 
mogelijkheden om 
recreatiewoningen in Noord- 
Holland te verhuren aan 
kansarme woningzoekenden 

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.  
Vrijgave concept van de 
ontwerp Omgevingsvisie 
NH2050 
 

Het college besluit: 
1. het concept van de ontwerp Omgevingsvisie NH2050 vrij te geven ten 

behoeve van bespreking in de door PS georganiseerde 
participatiebijeenkomsten op 22 en 23 mei 2018, de bespreking in de 
commissie Ruimte en Wonen en bestuurlijke bespreking met 
gemeenten en waterschappen; 

2. de uitkomsten van het derde publieksonderzoek ‘Ambities voor 
Noord-Holland’ vrij te geven voor communicatieve doeleinden; 

3. door middel van brief het concept van de ontwerp Omgevingsvisie 
NH2050 samen met de uitkomsten van het publieksonderzoek 
‘Ambities voor Noord-Holland’ en een rapportage over de voortgang 
van de Facebookcampagne ‘Jouw Noord-Holland’ te zenden aan PS; 

4. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van redactionele 
wijzigingen. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    4                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    6, 7, 8, 9, 10, 11                                                                                  
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    5, 6                              
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    12, 13, 14                                           
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    1, 2, 3                                          
 
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. 
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