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1.  
Monitor OV-knooppunten 
2017 
 

Het college besluit: 
1. de Monitor OV-knooppunten 2017 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten via brief te informeren; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Aangepaste beleidsregels 
voor de toetsing van 
nazorgplannen van 
stortplaatsen in Noord-
Holland vallend onder de Wet 
milieubeheer  
 

Het college besluit: 
1. de Beleidsregels toetsing nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland 

2018 vast te stellen onder intrekking van de Beleidsregels toetsing 
nazorgplannen stortplaatsen Noord-Holland 2011 (provinciaal blad 
2011, nr. 111); 

2. de Beleidsregels als bedoeld onder 1. bekend te maken in het 
provinciaal blad; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.33 van mw. J.M.E. de 
Groot en dhr. W. Hoogervorst 
(SP) over ernstige vervuiling 
oppervlaktewater 
Hoogkarspel e.o. - verband 
met N23 

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.  
Verpachting provinciale 
grond 2018-2019  
 

Het college besluit: 
1. de uitgangspunten vast te stellen voor de verpachting van provinciale 

grond in 2018-2019 conform de notitie 'Uitgangspunten verpachting 
2018-2019'; 

2. PS te informeren via brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.30 van dhr. F.K. de Groot, 
dhr. A.E. Tijssens en mw. C. 
Weemhoff (D66) over haakse 
bochten in fietspaden 
 

Het college besluit: 
1. de antwoorden op de statenvragen nr. 30 van D66 over haakse 

bochten in fietspaden vast te stellen; 
2. de brief van de gemeente Laren over Fietstunnel N525 bij La Place te 

beantwoorden met brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

 
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in  
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit 
beschikbaar. 

  
6.  
Uitkomsten Bestuurlijk 
Overleg MIRT Noordwest 
Nederland d.d. 15 maart 
2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de afspraken in het kader van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 
Noordwest zoals gemaakt tussen Rijk en regio in het bestuurlijk 
overleg van 15 maart 2018; 

2. Provinciale Staten te informeren met brief; 
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3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
7.  
Agenda Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied d.d. 
19 april 2018 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 19 april 2018; 
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie op de agenda van het Bestuursplatform NZKG; 
3. de portefeuillehouder Zeehavens te machtigen de provincie in de 

vergadering te vertegenwoordigen. 
  
8.  
Voortgangsrapportages 
Randstad en Noord-Holland 
betreffende Europese 
samenwerking 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de rapportage 2018 van de Randstadstrategie; 
2. kennis te nemen van de rapportage van de Europastrategie Noord- 

Holland 2017-2021; 
3. beide rapportages ter bespreking aan Provinciale Staten voor te 

leggen. 
  
9.  
Aanwijzen zwemlocaties 
2018 
 

Het college besluit: 
1. op grond van artikel 10b van de Wet hygiëne en veiligheid 

badinrichtingen en zwemgelegenheden, de zwemlocaties in 
oppervlaktewater aan te wijzen, zoals opgenomen de bijlage bij dit 
besluit; 

2. de Nederlandse Kitesurf Vereniging door middel van brief te 
informeren; 

3. de minister van Infrastructuur en Waterstaat door middel van brief te 
informeren; 

4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren; 
5. het besluit conform artikel 3:44 van de Awb te publiceren in het 

Provinciaal Blad. 
  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.34 van mw. O.A.C. de Meij 
(50Plus), mw. R.P.M. Kocken 
(GroenLinks) en dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over 
Ontwikkelen WoonZorgwijzer 
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. 

  
11.  
Verandering vooroverleg 
ruimtelijke plannen 
 

Het college besluit: 
1. het proces van vooroverleg met gemeenten over ruimtelijke plannen 

te vereenvoudigen en efficiënter te maken; 
2. De nieuwe wijze van vooroverleg per brief mee te delen aan alle 

gemeentebesturen; 
3. Het besluit ter informatie te zenden aan Provinciale Staten; 
4. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
12.  
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Onderzoeksrapport 
Afsprakenkader Grote 
projecten 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Afsprakenkader Grote 

Projecten; 
2. de in hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport opgenomen concept 

reactie vast te stellen; 
3. het definitieve onderzoeksrapport ter kennisname aan te bieden aan 

Provinciale Staten volgens bijgaande brief. 
  
13.  
Verzoek van NRC 
Handelsblad over 
integriteitsonderzoeken 
uitgevoerd in opdracht van 
de provincie 
 

Het college besluit: 
1. naar aanleiding van het verzoek om informatie van NRC Handelsblad 

bijgevoegd overzicht openbaar te maken; 
2. de desbetreffende journalist door middel van bijgevoegd besluit 

hierover te informeren; 
3. PS over het verzoek en de afhandeling daarvan te informeren door 

middel van brief; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

14.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.32 van mw. I.A. Bezaan en 
dhr. N. Kaptheijns (PVV) over 
Interbestuurlijk Programma 

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. 

  
15.  
Instellen van 
adviescommissie POP3 
Noord-Holland 
‘Verplaatsing van 
landbouwbedrijven’ 

Het college besluit: 
1. het instellingsbesluit voor de adviescommissie POP3 Noord-Holland 

‘Verplaatsing van landbouwbedrijven’ vast te stellen; 
2. besluit 1 te publiceren in het Provinciaal Blad; 
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief. 

  
16.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.31 van dhr. J.H. Leever 
(ONH) over renovatie haven 
Den Oever en dokbedrijf Luyt 
(vervolgvragen op de vragen 
nr. 8-2018) 

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. 

  
17.  
Garantstelling breedband 
buitengebied, 
marktconsultatie en 
mogelijkheden voor vast-
draadloos internet 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken rond de aanvragen voor een 

garantstelling breedband buitengebied, de marktconsultatie en het 
verkennen van de mogelijkheden voor vast-draadloos internet; 

2. Provinciale Staten te informeren met brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
18.  
Annotatie en agenda AB 
Groengebied Amstelland  
19 april 2018 

 Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland d.d. 19 april 
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 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord 
in de annotatie. 

  
19.  
Wijziging 
gemeenschappelijke regeling 
Plassenschap Loosdrecht e.o. 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht met 
betrekking tot: 
a. wijzigingen die voortvloeien uit de wijziging van de Wgr en 

overige wetgeving; 
b. wijzigingen die voortvloeien uit gemeentelijke herindelingen; 
c. het verwerken van wijzigingen uit 2011 in een doorlopende tekst 

van de regeling; 
d. wijzigingen die betrekking hebben op aanpassing van de tekst 

aan de praktijk en herstellen van een fout of omissie; 
2. Provinciale Staten, met bijgaande voordracht, op grond van artikel 51, 

tweede lid Wgr toestemming te vragen om de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. aan te 
gaan; 

3. de portefeuillehouder recreatie te machtigen om het algemeen 
bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o., na behandeling in PS, 
te informeren over voorgaande besluiten. 

  
20.  
Annotatie en agenda extra 
besloten AB Recreatieschap 
Spaarnwoude d.d. 20 april 
2018 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de extra besloten vergadering 

van het algemeen bestuur van recreatieschap Spaarnwoude op 20 
april 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals 
verwoord in de annotatie. 

  
21.  
Annotatie agenda dagelijks 
bestuur RUD NHN d.d.  
19 april 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. 
19 april 2018; 

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

  
22.  
Onderzoek luchtkwaliteit in 
kader van Omgevingsvisie 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek luchtkwaliteit 

uitgezet in het kader van de Omgevingsvisie; 
2. Provinciale Staten te informeren over het besluit door middel van 

begeleidende brief. 
  
23.  
Brief inzake Regionaal 
Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit 
 

Het college besluit: 
1. dit jaar geen voortgangsrapportage van het Regionaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit op te stellen, omdat aan 
het einde van dit jaar een eindrapportage verschijnt; 

2. PS met inliggende brief hierover te informeren. 
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24.  
Evaluatie onderzoek Pact van 
Westfriesland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het evaluatierapport 'Westfriesland Pact door!'; 
2. PS te informeren door middel van brief. 

  
25. 
 

 

Uitvoeringsregeling subsidie 
restauratie rijksmonumenten 
Noord-Holland 2018  

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- 

Holland 2018 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond 2018 vast te stellen op € 4.866.135; 
3. de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord-

Holland 2018 en het bijbehorende subsidieplafond 2018 bekend te 
maken in het Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten via de brief op de hoogte te brengen. 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    2, 18, 19, 20, 21, 22, 23                                          
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    8, 9                                                                                  
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    12, 13, 14, 24                                                                 
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088                              25 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    1, 10, 11                                            
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    3, 4, 5, 6, 7                               
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    15, 16, 17                                          
 
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. 
 


