
 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 NOVEMBER 2017 
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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Aangaan 
Bestuursovereenkomst 
laadinfrastructuur 
 
 

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. 
  
2.  
Beleidsvoornemen Distriport 
 
 
 

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. 

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

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 
Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland 
 

Het college besluit: 
1. de evaluatie provinciale subsidie Nationaal Park Zuid-Kennemerland 

vast te stellen; 
2. PS de evaluatie provinciale subsidie Nationaal Park Zuid- 

Kennemerland ter kennisname toe te sturen via brief; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
5.  
Noord-Hollandse 
natuurbruggen 2017 
 

Het college besluit: 
 het rapport 'Noord-Hollandse natuurbruggen 2017' vast te stellen en 

aan te bieden aan PS. 
  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 92 van mevrouw drs. ing. 
O.A.C. de Meij (50plus) over 
Rubbergranulaat en af- en 
uitspoeling toxische stoffen 

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.  
Annotatie agenda 
vergadering dagelijks 
bestuur RUD Noord-Holland 
Noord 15 november 2017 

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; 


