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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Uitvoering van financiële 
deel motie 110 en 
toezegging onderzoek 
reserves 
 
 

Het college besluit: 
1. de vrije ruimte in de doorgelichte bestemmingsreserves vast te stellen 

op €69 miljoen; 
2. PS door middel van brief te informeren over de uitvoering van motie 

110/2017 voor wat betreft de doorlichting van de reserves en de 
financiële gevolgen regeerakkoord; 

3. PS voor te stellen motie 110 voor wat betreft de financiële gevolgen 
regeerakkoord en doorlichting reserves als afgedaan te beschouwen; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
2.  
Onderzoek vorming en 
uitputting reserves 
 

Het college besluit: 
1. het rapport 'Vorming en uitputting reserves' inclusief de reactie van 

GS daarop vast te stellen; 
2. het rapport ter informatie aan PS te sturen met brief. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.109 van dhr. W. 
Hoogervorst en mw. R. 
Alberts-Oosterbaan (SP) 
over problemen bij de aanleg 
en bouw van de zeesluis 

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.  
Uitvoeringsregeling subsidie 
verbetering toegankelijkheid 
bushaltes Noord-Holland 
2018 
 

Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid 

bushaltes Noord-Holland 2018 vast te stellen; 
2. het subsidieplafond van de onder 1. genoemde regeling vast te 

stellen op € 3.158.300,-; 
3. de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid 

bushaltes Noord-Holland 2018 en het subsidieplafond van  
€ 3.158.300,- bekend te maken in het Provinciaal blad; 

4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
5.  
Agenda Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied 11 
januari 2018 
 

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

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied op 11 januari 2017 en in 
te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
6.  
Wijziging Uitvoeringsregeling 
Cofinanciering Europese 
EFRO-programma's 
 

Het college besluit: 
1. de gewijzigde Uitvoeringsregeling Cofinanciering Europese EFRO-

programma’s Noord-Holland 2016 vast te stellen; 
2. de subsidieplafonds vast te stellen voor het jaar 2018: 

a. het subsidieplafond van het Kansen voor West 2 programma vast 
te stellen op €1.500.000; 

b. het subsidieplafond van het INTERREG A (2 Zeeënprogramma) en 
B (Noordzeeprogramma en Noord-West Europa programma) vast 
te stellen op €1.500.000; 
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Onderwerp 
 

Besluit 

3. de uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds te publiceren in het 
provinciaal blad. 

  
7.  
Kredietverlening Pallas en 
Jaarplan 2018 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het feit dat de statencommissie Economie, 

Energie en Bestuur op 14 december 2015 ingestemd heeft met de 
Tweede Tranche van € 14 miljoen voor Pallas en dat hiervan in 
februari 2016 een eerste deel van € 6,5 miljoen beschikbaar is 
gesteld; 

2. een bedrag van € 7,5 miljoen betaalbaar te stellen aan de Stichting 
Voorbereiding Pallas-reactor, zijnde het tweede deel van de Tweede 
Tranche; 

3. in te stemmen met het Jaarplan Pallas 2018 en de Stichting Pallas te 
berichten met brief; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief. 
  
8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.112 van dhr. M.C.A. Klein 
(CU-SGP) over Pallas 
 

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. 

  
9.  
Geheimhouding PWC 
rapportage inzake SADC 
 

Het college besluit: 
1. wegens het verzoek van statenlid mw. C. Boelhouwer (SP) om inzage 

in de rapportage van PWC, geheimhouding op te leggen op deze 
rapportage en deze op grond van artikel 25, tweede lid van de 
Provinciewet vertrouwelijk (onder geheimhouding) aan PS te zenden 
wegens het belang genoemd in artikel 10, eerste lid, sub c, van de 
Wet openbaarheid van bestuur; 

2. Provinciale Staten door middel van brief te verzoeken de 
geheimhouding te bekrachtigen. 

  
10.  
Zienswijze op de 
begrotingswijziging 2018 en 
de kaderbrief 2019 van de 
RUD Noord-Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 

2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD 
NHN); 

2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat 
Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 
begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord naar voren te brengen. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    1, 2, 6                                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    10                              
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    3, 4, 5                               
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    7, 8, 9                                           
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. 
 


