OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 MAART 2018
Onderwerp
1.
Staat van de energietransitie
en Routeplanner 2020-2050

2.
IPO Bestuur 8 maart 2018

3.
Brandstoffenmixbeleid

4.
Beantwoording Statenvragen
nr.15 van mw. E.A.S. Rommel
(VVD) over alternatieve
presentatie meetgegevens
waterkwaliteit
5.
Rapport Corridordialoog
Kennemerlijn

6.
Regiegroep Metropoolregio
Amsterdam

Besluit
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Staat van de Energietransitie Noord-Holland;
2. de Staat van de Energietransitie Noord-Holland vast te stellen als
bouwsteen voor de Omgevingsvisie 2050;
3. de Staat van de Energietransitie Noord-Holland ter bespreking aan te
bieden aan PS;
4. PS voor te stellen de Staat van de Energietransitie Noord-Holland
vierjaarlijks te actualiseren;
5. kennis te nemen van de Routeplanner Energietransitie 2020-2050;
6. de Routeplanner Energietransitie Noord-Holland vast te stellen als
bouwsteen voor de Omgevingsvisie 2050;
7. de Routeplanner Energietransitie 2020-2050 ter bespreking aan te
bieden aan PS;
8. PS voor te stellen de Routeplanner Energietransitie 2020-2050 te
actualiseren wanneer nieuwe maatschappelijke of technologische
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur 8 maart 2018 en in te
stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie Tankstationbeleid
Provincie Noord-Holland’ van onderzoeksbureau Decisio;
2. opdracht te geven om ‘brandstoffenmixbeleid’ te ontwikkelen;
3. PS te informeren d.m.v. 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. het rapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de OVknooppunten aan de Kennemerlijn’ vast te stellen;
2. PS actief te informeren via brief.
Het college besluit:
1. de brief aan PS betreffende de vergadering van de MRAregiegroep van 13 april 2018 vast te stellen en met de
bijbehorende binnengekomen vergaderstukken aan PS te doen
toekomen;
2. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele
aanpassingen.
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7.
Uitvoeringsregeling MKB
innovatiestimulering
Topsectoren 2018
8.
Beantwoording Statenvragen
nr.13 van dhr. L.H. Voskuil
(PvdA) over handhaving
compostering Den Ouden
Muiderberg
9.
Annotatie agenda
vergadering dagelijks
bestuur RUD NHN
8 maart 2018

10.
Annotatie agenda
vergadering algemeen
bestuur RUD NHN
8 maart 2018

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2018
vast te stellen;
2. Provinciale Staten met brief te informeren.
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 dagelijks
bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d.
8 maart 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 maart
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.
8 maart 2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het algemeen bestuur van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord d.d. 8 maart 2018.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper

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

4632
4813
1830
4813
2223
1860

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

3669
7779
6074
9088
4882
9344

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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