OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 JANUARI 2016
Onderwerp
1.
Open data

2.
Beantwoording Statenvragen
nr. 113 van dhr. L. van Raan
(PvdD) betreffende
‘Investeringen van ABP in
kernwapenproducenten’
3.
Werkambassadeur NoordHolland

4.
Toekomstperspectief
recreatieschap AlkmaarderUitgeestermeer
(RAUM)

5.
Ruimtelijk beleidskader zon;
verslag bestuurlijke
bijeenkomst

6.
Beantwoording Statenvragen
nr. 120 van dhr. J.J.A.M. van
Hooff (PVV) over Beverwijk
de dupe van nieuwe
dienstregeling NS

Besluit
Het college besluit:
1. Het interne provinciale open data beleid voort te zetten en zoveel
mogelijk open data beschikbaar te stellen gekoppeld aan eigen
werkprocessen/projecten (eventueel met externe partners) en/of
volgend op de vraag van de buitenwereld naar bepaalde data;
2. De kosten te dekken uit budgetten van (Geo)informatievoorziening;
3. PS te informeren met 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. De heer D. van den Boer te benoemen tot werkambassadeur NoordHolland;
2. De werkperiode van de ambassadeur vast te stellen op twee jaar; van
12 januari 2016 tot 12 januari 2018;
3. Provinciale Staten te informeren via brief.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het toekomstperspectief van het recreatieschap
Alkmaarder-Uitgeestermeer;
2. Het toekomstperspectief te betrekken in de uitwerking van de opgave
‘Ontwikkeling van de recreatielandschappen vanuit MRA-perspectief’
in het kader van het Actieprogramma Metropolitaan Landschap;
3. Het toekomstperspectief met brief ter bespreking aan te bieden aan
de Statencommissie Economie, Energie en Bestuur.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag van de bestuurlijke bijeenkomst d.d.
18 december 2015 over het ruimtelijk beleidskader voor zon;
2. Provinciale Staten te informeren via brief;
3. de gemeenten in Noord-Holland 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.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 JANUARI 2016
Onderwerp

Besluit

7.
Normenkader
Rechtmatigheid 2015

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Normenkader Rechtmatigheid met de status
per 1 augustus 2015;
2. Het normenkader 2015 aan Provinciale Staten ter kennisgeving toe te
zenden.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
R. van der Werf
F. Paardekooper

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514
(023) 514
(023) 514
(06) 3168
(023) 514

46
44
34
81
45

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

39
09
25
89
72

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.
Vragen van niet-mediavertegenwoordigers over besluiten worden afgehandeld via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43. Daarbij kunt u vragen naar de behandelend ambtenaar van het stuk.
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