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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Bespreking Ontwerp van het 
Klimaatakkoord 

Het college besluit: 
1. PS te verzoeken het Ontwerp van het Klimaatakkoord te agenderen 

voor de PS-commissies van februari; 
2. PS te informeren over de inbreng van GS aangaande het 

ontwerpakkoord in het IPO-bestuur; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Discussienota Agenda 
Mobiliteit 
 

Het college besluit: 
1. de discussienota Agenda Mobiliteit vast te stellen; 
2. deze vrij te geven voor consultatie met Provinciale Staten, partners, 

bedrijfsleven en belangengroeperingen. 
  
3.  
IPO Bestuur 24 januari 2019 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur van 24 januari 2019 en in 

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

  
4.  
Rapportage over 2018 van 
de Europastrategie Noord-
Holland 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de rapportage over 2018 van de Europastrategie 

Noord-Holland 2017-2021; 
2. door middel van brief PS te informeren. 

  
5.  
Ontwerpbesluit aanwijzen 
zwemlocaties 2019 
 

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

badinrichtingen en zwemgelegenheden, bijgaand ontwerpbesluit vast 
te stellen; 

2. het onder 1 genoemde ontwerpbesluit ter inzage te leggen conform 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en dit te publiceren 
in de regionale bladen. 

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.141 van mw. W. van 
Andel (CDA) over Paviljoens 
op strand Castricum 
 

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. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.147 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over de 
strandpaviljoens op strand 
van Castricum (vervolg op 
Statenvragen nr.141) 

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. 
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8.  
Voortgang programma 
Verduurzaming bestaande 
woningvoorraad 
Noord-Holland 
 

Het college besluit: 
1. PS door middel van brief te informeren over de voortgang van het 

programma Verduurzaming bestaande woningvoorraad Noord-
Holland; 

2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
9.  
Auditopvolging per 1 
september 2018 
 

Het college besluit: 
1. de notitie auditopvolging en de Auditopvolgingslijst per 1 september 

2018 vast te stellen; 
2. deze notitie en de Auditopvolgingslijst d.m.v. bijgaande brief ter 

kennisname door te sturen naar Provinciale Staten 
  
10.  
Beleidskader VTH milieu 
2019-2022 Omgevingsdienst 
IJmond en VTH-strategie 
milieu 2019-2022 
Omgevingsdienst IJmond 
 

Het college besluit: 
1. het Beleidskader VTH milieu 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond vast 

te stellen; 
2. de VTH-strategie 2019-2022 Omgevingsdienst IJmond vast te stellen;  
3. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te stellen van 

dit besluit; 
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
11.  
Annotatie vergadering 
dagelijks bestuur OD NZKG 
25 januari 2019 
 

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

bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 25 
januari 2019; 

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

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.137 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks), dhr. A.E. van 
Liere (PvdD), mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Uitspraak van 
het Europese Hof over de 
Programmatische Aanpak 
Stikstof 

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. 

 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    10, 11, 12 
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779    4, 5 
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    9 
M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088    1 
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    6, 7, 8 
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344    2, 3 
 
N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 
aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  
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• Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking 
of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar 
zijn, kunt u deze hier vinden. 

• Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  
• Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.  
 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/

