OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 FEBRUARI 2018
Onderwerp
1.
Wob verzoek inzake
ontwikkeling
motorcrossterrein NC10

2.
Onderzoek Airbnb NoordHolland

3.
Beantwoording Statenvragen
nr.2 van dhr. W. Hoogervorst
en mw. C. Boelhouwer (SP)
over activiteiten van de NAM
bij Noordbeemster
4.
Annotatie agenda Algemeen
Bestuur OFGV
d.d. 7 februari 2018

5.
Annotatie agenda
vergadering dagelijks
bestuur RUD NHN 8 februari
2018

6.
Vergadering Algemeen
Bestuur Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied d.d.
9 februari 2018

Besluit
Het college besluit:
1. de gevraagde informatie over het motorcrossterrein Hollands Kroon
grotendeels openbaar te maken en verzoeker hierover te informeren
door middel van bijgevoegd besluit;
2. Provinciale Staten via brief te informeren;
3. de openbaar te maken documenten te publiceren op
http://www.noord-holland.nl/Wob;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek Airbnb in
Noord-Holland;
2. Provinciale Staten met brief te informeren over dit onderzoek.
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 de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
d.d. 7 februari 2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.
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.
8 februari 2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het dagelijks bestuur van de RUD NHN d.d. 8 februari
2018;
Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 9
februari 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals
verwoord in de annotatie.
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7.
Uitvoeringsparagraaf
Energietransitie 2018

8.
PIP Netuitbreiding Kop van
Noord-Holland herstelbesluit
2 zaak Ammerlaan

9.
Beantwoording Statenvragen
nr.4 van mw. J.F.L. Kaamer
van Hoegee (VVD) over
buurtbus Schagen-Obdam
10.
Beantwoording Statenvragen
nr.5 van dhr. N. Papineau
Salm (PvdA) over buurtbus
Schagen-Obdam
11.
Beantwoording Statenvragen
nr.7 van dhr. J.A. Haijen (SP)
over buurtbus SchagenObdam
12.
Voortgangsrapportage N23
Westfrisiaweg, 3e tertiaal
2017

13.
Afdoen motie 43, inzake
vaarverbinding IJsselmeerAmstelmeer

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2018 vast te stellen;
2. de Uitvoeringsparagraaf Energietransitie 2018 ter kennisname aan PS
aan te bieden.
Het college besluit:
1. bijgaande brieven over PIP Netuitbreiding Kop van Noord-Holland
Herstelbesluit 2 zaak Ammerlaan te versturen aan gemeente
Hollands Kroon en aan de Raad van State;
2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
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 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 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 voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2017, vast te stellen;
2. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2017 ter kennisname
beschikbaar te stellen aan de leden van PS;
3. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2017 ter kennisname
beschikbaar te stellen aan de leden van het ambtelijk overleg N23 en
bestuurlijk overleg N23;
4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
Het college besluit:
1. Provinciale Staten met brief te informeren over de verkenning naar
een vaarverbinding van het IJsselmeer bij Den Oever naar het
Amstelmeer;
2. Provinciale Staten voor te stellen motie M43, d.d. 03-10-2016, als
afgedaan te beschouwen;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele wijzigingen.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Wijker

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

4632
4813
4813
2223
1860
5316

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

3669
7779
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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