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1.  
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d.  
23 februari 2018 

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 23 februari 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.6 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) over Sportpark 
Het Fortuin 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. 

  
3.  
Verhuur werketage 1e 
verdieping Houtplein 33 en 
deel B winkelplint aan Elan 
Wonen en gebruik 
winkelplint A voor 
provinciale projecten 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de verhuur van de werketage op de 1e verdieping 

Houtplein 33 en een gedeelte van de winkelplint aan het Houtplein 29 
aan Elan Wonen voor een periode van 5 + 5 jaar; 

2. voor wat betreft de daadwerkelijke verhuur de algemeen directeur te 
machtigen om het huurcontract namens het college te ondertekenen; 

3. om het nog vrijstaande gedeelte van winkelplint als locatie voor 
provinciale projecten in te richten. 

  
4.  
Wob-verzoek NH Nieuws over 
geheimhouding van stukken 
 

Het college besluit: 
1. het verzoek van NH Nieuws om gegevens over de geheimhouding van 

stukken deels in te willigen en deels te weigeren op grond van de 
Wob; 

2. NH Nieuws hierover te informeren door middel van brief;  
3. Provinciale Staten over het besluit te informeren door middel van 

brief; 
4. de te verstrekken informatie te plaatsen op de website van de 

provincie: www.noord-holland.nl/wob.  
  
5.  
Normenkader 
Rechtmatigheid 2017 
 

Het college besluit: 
1. het Normenkader Rechtmatigheid 2017 vast te stellen; 
2. door middel van bijgaande brief het Normenkader Rechtmatigheid 

2017 aan Provinciale Staten ter kennisgeving toe te zenden. 
  
6.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
HIRB 2017 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 te wijzigen; 
2. het subsidieplafond in een openstellingsbesluit vast te stellen op  

€ 2.100.000,- ; 
3. de Uitvoeringsregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen Noord-Holland 2017 en het subsidieplafond van  
€ 2.100.000 te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. de ABCD-lijst HIRB 2018 vast te stellen; 
5. kennis te nemen van het HIRB Magazine; 
6. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  

http://www.noord-holland.nl/wob
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7.  
Monitors Werklocaties en 
Plabeka 2017 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de Monitor Werklocaties Provincie Noord- 

Holland 2017; 
2. kennis te nemen van de Monitor Plabeka 2017; 
3. PS te informeren via brief. 

  
8.  
Voortgang motie 126 
verkenningsjaar 
biodiversiteitsdoelen en 
beheerdoelen binnen het 
Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 

voortgang bij de uitvoering van motie M126 (aangenomen door PS op 
13 november 2017) inzake het verkenningsjaar biodiversiteitsdoelen 
en beheerdoelen binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

  
9.  
LNG problematiek  
(Liquid Natural Gas – 
Vloeibaar Aardgas) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van bijgaande notitie ‘LNG als onderdeel van 

Duurzame Brandstoffen’; 
2. de Ambtelijke Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving van het IPO (AAC-VTH) te verzoeken om bijgaande notitie 
‘LNG als onderdeel van Duurzame Brandstoffen’ te agenderen voor de 
Bestuurlijke Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving van het IPO (BAC-VTH) van 5 april 2018; 

3. een kopie van bijgaande notitie ‘LNG als onderdeel van Duurzame 
Brandstoffen’ ter kennisname te verzenden aan de Ambtelijke 
Adviescommissie Energie (AAC-E) en BAC-E en de Ambtelijke 
Adviescommissie Mobiliteit (AAC-Mob) en BAC-Mob van het IPO. 

  
10.  
Definitieve uitschrijving uit 
provinciaal erfgoedregister 
Kanaalweg 16 te Assendelft 
 

Het college besluit: 
1. in het kader van de actualisatie van het provinciaal erfgoedregister en 

conform artikel 3, lid 1 van de Erfgoedverordening Noord-Holland 
2017 in de gemeente Zaanstad de kringwetboerderij “De Eersteling”, 
onderdeel van de Stelling van Amsterdam, gelegen op het adres 
Kanaalweg 16 te Assendelft, uit te schrijven uit het provinciaal 
erfgoedregister; 

2. de directeur Beleid te machtigen dit besluit aan de eigenaar, de 
gemeente Zaanstad en de Minister van OCW en andere 
belanghebbenden bekend te maken en in het kader van de Wet 
Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen de contouren van het 
object in het kadaster aan te passen; 

3. PS via brief te informeren. 
  
11.  
Definitieve vergunning voor 
windpark Spuisluis 
 

Het college besluit: 
1. de Nota van Antwoord Windpark Spuisluis vast te stellen; 
2. de vergunning voor de herstructurering van Windpark Spuisluis te 

verlenen; 
3. deze vergunning met als bijlagen de verklaring van geen bedenkingen 

van Provinciale Staten en de Nota van Antwoord ter visie te leggen 
gedurende 6 weken en dit aan te kondigen door bijgaande 
publicatietekst te publiceren; 
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4. PS over dit besluit te informeren via brief; 
5. indieners van zienswijzen en de gemeente Velsen te informeren via 

brief. 
  
12.  
Referendumverordening 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ontwerpreferendumverordening en 

bijbehorende toelichting; 
2. de ontwerpreferendumverordening in de vorm van een advies aan 

Provinciale Staten aan te bieden door middel van brief; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    8, 9                                           
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    1, 3                                                                                  
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    4, 5, 12                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    10, 11                              
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    2                                           
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    6, 7                                           
 
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. 
 


