OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 NOVEMBER 2017
Onderwerp
1.
Aangaan
Bestuursovereenkomst
laadinfrastructuur

2.
Beleidsvoornemen Distriport

3.
Beantwoording Statenvragen
nr. 94 van mevrouw C.W.M.
van Rooij (PvdA) over Fusie
TATA/ Thyssenkrupp

Besluit

Het college besluit:
1. de Bestuursovereenkomst Openbaar Toegankelijke Elektrische
Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer met het Rijk aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Mobiliteit de Bestuursovereenkomst Openbaar
Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur te laten ondertekenen.
Het college besluit:
1. Het voornemen te hebben Distriport tot maximaal 66 hectare te doen
ontwikkelen als zonnepark, alle provinciale gronden in het plangebied
voor minimaal een termijn van 26 jaar in erfpacht uit te geven en na
realisatie van het zonnepark de bestemming van Distriport te (doen)
wijzigen in een agrarische bestemming;
2. Inliggende brief te sturen aan het college van Burgemeester &
Wethouders van de gemeente Koggenland;
3. PS te informeren met brief;
4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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.
Evaluatie provinciale subsidie Het college besluit:
Nationaal Park Zuid1. de evaluatie provinciale subsidie Nationaal Park Zuid-Kennemerland
vast te stellen;
Kennemerland
2. PS de evaluatie provinciale subsidie Nationaal Park ZuidKennemerland ter kennisname toe te sturen via brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
5.
Noord-Hollandse
natuurbruggen 2017
6.
Beantwoording Statenvragen
nr. 92 van mevrouw drs. ing.
O.A.C. de Meij (50plus) over
Rubbergranulaat en af- en
uitspoeling toxische stoffen
7.
Annotatie agenda
vergadering dagelijks
bestuur RUD Noord-Holland
Noord 15 november 2017

Het college besluit:
• het rapport 'Noord-Hollandse natuurbruggen 2017' vast te stellen en
aan te bieden aan PS.
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.
15 november 2017;
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2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie voor het dagelijks bestuur van de RUD Noord-Holland
Noord d.d. 15 november 2017.

8.
Uitschrijving provinciaal
monument Kanaalweg
16 te Assendelft, gemeente
Zaanstad, uit provinciale
monumentenlijst

9.
Actualisering Inkoopbeleid

10.
Uitvoeringsprogramma
Ruimtelijke Economische
Ontwikkelstrategie (REOS)

11.
Beantwoording Statenvragen
nr. 91 van mevrouw J.M.E. de
Groot (SP) over De Bonte
Belevenis op de locatie
Vaartdijk 25 B in Assendelft,
gemeente Zaanstad
12.
Plan van aanpak actualisatie
grondbeleid

Het college besluit:
1. het voornemen bekend te maken om conform artikel 2, lid 1 van de
Monumentenverordening Noord-Holland 2010 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 de provinciale monumentenlijst;
2. de directeur Beleid te machtigen dit voornemen aan de eigenaar en de
gemeente Zaanstad bekend te maken en het via Internet te
publiceren;
3. PS via brief te informeren.
Het college besluit:
1. het geactualiseerde inkoopbeleid voor de periode 2017-2021 vast te
stellen;
2. PS te informeren over het geactualiseerde inkoopbeleid “Samen
Inkopen voor Noord-Holland 2017-2021” door middel van brief.
Het college besluit:
1. in te stemmen met het eerste uitvoeringsprogramma REOS;
2. de bestuurlijke betrokkenheid in het uitvoeringsprogramma vanuit
Provincie Noord-Holland vast te stellen;
a. Portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening en Wonen als algemeen
coördinerend bestuurder REOS;
b. Portefeuillehouder Duurzaamheid als bestuurlijke ambassadeur
voor REOS actie 4 (samen met Provincie Zuid- Holland):
verduurzaming van productielandschappen;
3. PS te informeren via 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 plan van aanpak actualisatie grondbeleid vast te stellen;
2. voor te stellen aan PS om de actualisatie van het grondbeleid vorm te
geven door middel van een Beeldvorming, Oordeelsvorming,
Besluitvorming (BOB)-procedure en het plan van aanpak actualisatie
grondbeleid ter bespreking voor te leggen aan de commissie M&F;
3. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.
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13.
Vergadering IPO-Bestuur
d.d. 16 november 2017

14.
Hoofdrapport MER
Duinpolderweg

Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda van het IPO-Bestuur van 16 november
2017 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in
de annotatie.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het MER-rapport, inclusief deelrapporten en
bijlagen, zoals geleverd door RHDHV in het kader van de
planstudie Duinpolderweg;
2. het MER-rapport, inclusief deelrapporten en bijlagen, beschikbaar
te stellen aan Provinciale Staten vooruitlopend op besluitvorming
over het voorkeursalternatief door GS.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper
H. Wijker

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

4632
4813
2223
1860
5316

over de nummers:
4, 5, 6, 7
8, 9
10, 11
1, 12, 13, 14
2, 3

3669
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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