OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 JANUARI 2018
Onderwerp
1.
Uitvoering motie 110
aanvullende voorstellen
motie 110

2.
Wijziging
Gemeenschappelijke
Regeling Schadeschap
Luchthaven Schiphol

3.
Wijzigingsbesluit tracé
Middenmeer-Westwoud PIP
Netuitbreiding Kop van
Noord-Holland

4.
Ondertekening
intentieverklaring MRA
fietsroutes

5.
Subsidieplafond 2018 voor
de Uitvoeringsregeling
subsidie buurtbusprojecten
Noord-Holland 2017

Besluit
Het college besluit:
1. PS door middel van brief te informeren over de uitvoering van motie
110/2017;
2. de geprioriteerde voorstellen te beschouwen als een besluit op
hoofdlijnen, dat verwerkt wordt in een aparte begrotingswijziging, die
zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de Staten wordt
voorgelegd;
3. PS te verzoeken de voorstellen in de Statenvergadering te bespreken;
4. PS voor te stellen de motie als afgedaan te beschouwen.
Het college besluit:
1. onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten, in te
stemmen met de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol;
2. Provinciale Staten op grond van art. 51, lid 2 en lid 3 Wgr
toestemming te vragen om in te stemmen met de voorgestelde
wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap
Luchthaven Schiphol;
3. hiertoe de voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen en aan
Provinciale Staten te sturen.
Het college besluit:
1. het ontwerp-wijzigingsbesluit tracé 150 kV kabel MiddenmeerWestwoud PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland vast te stellen;
2. dit ontwerp-wijzigingsbesluit na vaststelling 6 weken ter visie te
leggen;
3. de portefeuillehouder Duurzame energie te machtigen tot
redactionele wijzigingen in de stukken die ter visie worden gelegd;
4. PS door middel van brief te informeren.
Het college besluit:
1. de intentieverklaring “Hoogwaardige fietsroutes in de Metropoolregio”
aan te gaan en de portefeuillehouder mobiliteit te machtigen om
namens GS de intentieverklaring te ondertekenen op 7 februari 2018;
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling subsidie
buurtbusprojecten Noord-Holland 2017 voor 2018 vast te stellen op
€ 152.000,-;
2. het subsidieplafond te publiceren in het provinciaal blad.

6.
Tussenevaluatie Beleidskader Het college besluit:
Verkeersmanagement
1. kennis te nemen van de tussenevaluatie Beleidskader
Verkeersmanagement 2015-2019;
2. om de inzet op het verkeersmanagement conform het Beleidskader
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Besluit
Verkeersmanagement 2015-2019 voort te zetten;
3. PS door middel van brief te informeren.

7.
Beantwoording Statenvragen
nr.111 van dhr. J.H. Leever
(ONH) over wijzigingen OVdienstregeling NoordHolland Noord
8.
Eerste begrotingswijziging
2018

9.
Gecorrigeerd ontwerpbesluit
PRV-wijziging ‘Programma
PRV2018’

10.
Beantwoording Statenvragen
nr.110 van mw. J.M.E. de
Groot (SP) over Hotel
Kalverschans te Wormerland
11.
Verslag werkbezoek
gedeputeerde Stelling van
Amsterdam aan Curaçao met
Stichting Werelderfgoed
Nederland (16-22 november
2017)
12.
Beantwoording Statenvragen
nr.1 van dhr. A.E. van Liere
(PvdD) van over landjepik
van plezierjagers

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.
Het college besluit:
1. de ontwerp-Eerste begrotingswijziging 2018 vast te stellen;
2. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor de laatste
begrotingswijziging vast te stellen;
3. de EBW 2018 en Statenvoordracht met brief aan Provinciale Staten toe
te zenden;
4. de portefeuillehouder Financiën te machtigen voor het uitvoeren van
redactionele aanpassingen en zo nodig aanpassingen naar aanleiding
van de besluitvorming m.b.t. de afhandeling van motie 110.
Het college besluit:
1. het gecorrigeerde ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening vast te stellen;
2. het gecorrigeerde ontwerpbesluit ter inzage te leggen van 19 januari
– 16 februari 2018;
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.
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.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het verslag van het werkbezoek van de
gedeputeerde Stelling van Amsterdam aan Curaçao met de Stichting
Werelderfgoed Nederland;
2. PS te informeren door middel van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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.
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13.
Monitor detailhandel

Het college besluit:
1. de Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2017 vast te stellen;
2. PS te informeren via brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.

14.
Vaststelling
Uitvoeringsregeling
agrarische sector Groene
Uitweg Noord-Holland 2018

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling Agrarische sector Groene Uitweg 2018 vast te
stellen;
2. de subsidieplafonds voor 2018, conform artikel 7, tweede lid, vast te
stellen op:
o € 250.000,- voor verbreding van de landbouw, als vermeld in
artikel 3, eerste lid onder a
o € 250.000,- voor structuurverbetering van de landbouw als
vermeld in artikel 3, eerste lid onder b
o € 250.000,- voor verduurzaming van de sector als vermeld in
artikel 3 eerste lid onder c;
3. het openstellingsbesluit vast te stellen;
4. deze besluiten te publiceren in het Provinciaal Blad;
5. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Wijker

tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)

4632
4813
2223
1860
5316

over de nummers:
2
3
9, 10, 11
1, 4, 5, 6, 7, 8
12, 13, 14

3669
9088
4882
9344
8683

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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