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Besluit 

1.  
Voortgangsrapportage 
Uitvoeringsagenda Economie 
2016-2019 
 
 

Het college besluit: 
1. de tweede Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Economie 2016-

2019 vast te stellen;  
2. Provinciale Staten door het versturen van de brief te verzoeken om de 

Voortgangsrapportage voor behandeling op de B-agenda van de 
commissie EEB van 26 november aanstaande te plaatsen. 

  
2.  
SolaRoad; aangaan 
deelneming 
 
 

Het college besluit: 
1. voornemens te zijn tot het aangaan van een deelneming in SolaRoad 

B.V.; 
2. inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te 

zenden opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld wensen en 
bedenkingen op het voorgenomen besluit naar voren te brengen. 

  
3.  
UNESCO Nominatiedossier 
Hollandse Waterlinies 
voorstel voor een 
significante grenswijziging 
van de Stelling van 
Amsterdam met uitbreiding 
van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie 
 

Het college besluit: 
1. het nominatiedossier ‘Significante grenswijziging van de Stelling van 

Amsterdam met uitbreiding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tot 
werelderfgoed’ vast te stellen; 

2. de portefeuillehouder Stelling van Amsterdam/Nieuwe Hollandse 
Waterlinie te machtigen: 
a. om namens het college samen met de portefeuillehouders van de 

provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant de 
aanbiedingsbrief aan de minister van OCW te ondertekenen; 

b. om onder regie van de voorzitter van de Liniecommissie, 
redactionele wijzigingen aan te brengen in de aanbiedingsbrief en 
om wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen in het 
nominatiedossier en het managementplan; 

3. akkoord te gaan met een grenswijziging van de toekomstige 
werelderfgoedsite bij Naarden en in het dossier opnemen van een 
attentiezone aangrenzend aan de site waarin de beschermende 
werking van bestaande beleidskaders worden weergegeven; 

4. de werking van de huidige bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse 
Waterlinie 2014-2020 “Pact van Altena” te verlengen tot aan de 
inschrijving op de werelderfgoedlijst en het in werking treden van het 
gemeenschappelijk orgaan; 

5. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 
  
4.  
Aanbieden jaarverslag Hoor-
en adviescommissie 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2017 van de Hoor- en 

adviescommissie Noord-Holland (HAC); 
2. het jaarverslag door middel van bijgaande brief aan te bieden aan 

Provinciale Staten via de statengriffier. 
  
5.  
Erratum Programma 
Natuurontwikkeling  
2019-2023 
 

Het college besluit: 
1. het Programma Natuurontwikkeling 2019-2023, waarin het 

Natuurbeheerplan 2019 is opgenomen, te corrigeren met bijgevoegd 
erratum; 
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2. het erratum door middel van brief aan Provinciale Staten te sturen. 
  
 
6. 

 

Annotatie voor de agenda 
van het Algemeen Bestuur 
Recreatieschap Spaarnwoude 
d.d. 18 oktober 2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda’s van de openbare vergadering en 

besloten vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap 
Spaarnwoude op 18 oktober 2018 en in te stemmen met de 
voorgestelde inbreng zoals verwoord in de annotaties 

  
7.  
Natura 2000-beheerplan 
Kennemerland-Zuid 
 

Het college besluit: 
1. het gewijzigde Natura 2000 Beheerplan Kennemerland-Zuid vast te 

stellen; 
2. dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad, de Staatscourant en 

Huis-aan-Huisbladen; 
3. met brief Provinciale Staten actief te informeren over dit besluit. 

  
8.  
Annotatie agenda Algemeen 
Bestuur RUD NHN d.d.  
18 oktober 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 
18 oktober 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
9.  
Annotatie agenda Dagelijks 
Bestuur RUD NHN d.d.  
18 oktober 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het dagelijks 

bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 
18 oktober 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
10.  
Geannoteerde agenda 
Dagelijks Bestuur 
Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied d.d. 
19 oktober 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 
19 oktober 2018; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
11.  
Samenwerkingsovereen-
komst Impact Hub 
 

Het college besluit: 
1. de samenwerkingsovereenkomst met Impact Hub Amsterdam aan te 

gaan; 
2. de portefeuillehouder Duurzaamheid te machtigen deze te  

ondertekenen namens de provincie; 
3. Provinciale Staten met brief van deze samenwerking op de hoogte te 

stellen. 
  
12.  
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast. 
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nr. 108 van mw. L.D. 
Vermaas (Partij voor de 
Dieren) over scherp-in letsel 
door zwerfafval 

 
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. 107 van dhr. J.H. Leever 
(Ouderenpartij NH) over 
opheffen 17 bushaltes in 
Breezand en Anna Paulowna 
gemeente 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.  
Aangaan deelneming 
coöperatieve vereniging 
Samenwerkingsverband 
Decentrale OV Autoriteiten 
 

Het college besluit: 
1. voornemens te zijn tot het aangaan van een deelneming in de 

coöperatieve vereniging Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar 
Vervoer Autoriteiten U.A.; 

2. inliggende voordracht vast te stellen en aan Provinciale Staten te 
zenden opdat Provinciale Staten in staat worden gesteld wensen en 
bedenkingen op het voorgenomen besluit naar voren te brengen. 

  
15.  
Verslag bezoek 
gedeputeerde Loggen aan 
SIWW, juli 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het verslag van het werkbezoek van 

gedeputeerde Loggen, samen met de directeur van PWN en PWNT, aan 
de Singapore International Waterweek; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
16.  
Samenwerkingsovereen-
komst met Amsterdam  
Smart City 
 

Het college besluit: 
1. deel te nemen aan het netwerk Amsterdam Smart City door de twee 

onderliggende overeenkomsten aan te gaan; 
2. de portefeuillehouder, gedeputeerde Loggen, te machtigen de twee 

onderliggende overeenkomsten namens de Provincie Noord-Holland 
te ondertekenen; 

3. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
17.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 110 van mw. R.P.M 
Kocken en dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) over het 
afschaffen van de 
voorrangsregel voor 
statushouders in Castricum 

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. 

  
18.  
Definitief besluit wijziging 
kaart 4 (ecologie) van de 
Provinciale Ruimtelijke 
verordening 
 

Het college besluit: 
1. de Nota van Beantwoording van de wijziging van kaart 4 van de 

Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vast te stellen; 
2. het besluit tot wijziging van de begrenzing van: 

- het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ex artikel 19 lid 6 en art. 43 
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van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV); 
- het weidevogelleefgebied ex artikel 25 lid 5 van de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening (PRV), vast te stellen en de wijzigingen 
op te nemen op kaart 4 (Ecologie) van de PRV; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief; 
4. de indieners van de opmerkingen op het ontwerpbesluit te 

informeren over de besluitvorming via brief. 
  
19.  
Inzet Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS) over 
(middel)lange termijn 
ontwikkeling Schiphol 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de inzet Bestuurlijke Regie Schiphol t.b.v. 

advisering Minister van Infrastructuur en Waterstaat door College van 
Advies; 

2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.  
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                     tel. (06) 4632 3669                                          5, 6, 7, 8, 9, 10 
B. Burger-Adema         tel. (06) 4813 7779                                          15, 16                                        
R. Fillet                       tel. (06) 1830 6074                                          4                       
M. Hartog                   tel. (06) 4813 9088                               11, 12 
I. de Roo                     tel. (06) 2223 4882                                         3, 17, 18, 19 
F. Paardekooper          tel. (06) 1860 9344                               2, 13, 14 
H. Wijker                      tel. (06) 5316 8683                                        1  
 
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. 
 
 


