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1.  
Zienswijze 
ontwerprijksstructuurvisie 
windenergie op zee: 
aanvulling gebied Hollandse 
Kust 
 

Het college besluit: 
1. een zienswijze op de ‘Ontwerprijksstructuurvisie windenergie op zee: 

aanvulling gebied Hollandse Kust’ vast te stellen en daarmee niet 
akkoord te gaan met de bouw van windparken binnen de 12-
mijlszone; 

2. PS actief te informeren door het toesturen van de brief en de 
zienswijze. 

  
2.  
Vervolgproces 
herstructurering WoL 
 

Het college besluit: 
1. de Monitor windturbines in Noord-Holland, 2e editie september 2016 

vast te stellen; 
2. conform artikel 4.2 van de Uitvoeringsregeling verdeelprocedure 

herstructurering Wind op Land de resterende taakstelling voor de 
herstructurering WoL definitief vast te stellen op 77,5 megawatt door 
middel van het besluit “Resterende taakstelling WoL”; 

3. artikel 5 van de Uitvoeringsregeling verdeelprocedure 
herstructurering Wind op Land buiten beschouwing te laten; 

4. de resterende zes aanvragen voor de herstructurering WoL door te 
laten gaan naar de 2e fase, toetsing aan de overige wettelijke vereisen 
(o.a. Wabo, Ff-wet, Nb-wet, Waterwet). Het betreft de projecten: 
Nieuwe Hemweg, Havenwind, Spuisluis, Waardpolder; Tata scenario 3 
en Groetpolder; 

5. de rangschikking van de zes herstructureringsprojecten WoL door de 
ARO d.d. 23 augustus 2016 ter kennisgeving aan te nemen. 

  
3.  
Verslag 2012 t/m 2015, 
evaluatie en 
doorontwikkeling 
Interbestuurlijk Toezicht 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Verslag uitvoering interbestuurlijk toezicht 

2012 t/m 2015; 
2. kennis te nemen van de Eindrapportage evaluatieonderzoek 

interbestuurlijk toezicht provincie Noord-Holland (juli 2016); 
3. in te stemmen met de in de Eindrapportage aangedragen vijf thema’s 

voor doorontwikkeling van het Interbestuurlijk Toezicht; 
4. deze vijf thema’s nader uit te werken in een Beleidsplan 

Interbestuurlijk Toezicht, dat op een later moment ter besluitvorming 
aan het college zal worden voorgelegd; 

5. vooruitlopend op het nader uit te werken Beleidsplan, met ingang van 
het huidige beoordelingsjaar 2016 te starten met het in de praktijk 
brengen van één van de vijf thema’s, te weten ‘Actieve transparantie’, 
dat wil zeggen in het jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht vanaf 2016 
ook een samenvatting van de beoordelingen van de gemeenten op te 
nemen; 

6. daarnaast reeds in 2016 te starten met het in de praktijk brengen van 
twee andere thema’s voor doorontwikkeling, te weten (1) een kortere 
beoordelingscyclus en( 2) verdere differentiatie; 

7. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel 
van brief; 

8. de coördinerend gedeputeerde Interbestuurlijk Toezicht te machtigen 
de gemeenten door middel van een brief te informeren. 
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4.  
Bijdrage aan project Marker 
Wadden 
 

Het college besluit:  
aanvullend op het voorstel aan Provinciale Staten om € 1.000.000 uit de 
algemene middelen beschikbaar te stellen bij Begroting 2017 (GS-besluit 
van 30 augustus 2016), voor het project Marker Wadden: 
1. € 500.000 beschikbaar te stellen uit het restant Rijksbijdrage ILG, FES 

Water en Groen; 
2. aan Provinciale Staten voor te stellen om: 

a. € 1.757.375 beschikbaar te stellen ten laste van Reserve Groen; 
b. in te stemmen met de herallocatie van € 742.625 ten laste van de 

volgende reserves: 
- TWIN-H, compartiment GR/3 Integrale ILG projecten,              

€ 398.181 (PS 8 februari 2010, Vd 2010-5), 
- Actieprogramma 2010, compartiment V/3.2g UvR RK Zwakke 

Schakels 2014, € 230.482 (PS 2 juni 2014, Vd 2014-38), 
- TWIN-H, compartiment V/3.1 Proces/onderzoek 

Deltaprogramma / Identiteit Kustplaatsen, € 113.962 (PS 12 
december 2011, Vd 2011-87); 

c. aan de totale bijdrage van Noord-Holland aan Marker Wadden, 
zijnde € 4.000.000, de volgende voorwaarden te verbinden: 
- de bijdrage wordt pas verstrekt nadat de volledige 

financiering van het 3e eiland van dit project (€ 11 miljoen) 
beschikbaar is, 

- de bijdrage blijft tot uiterlijk 1 januari 2018 beschikbaar; 
3. de voordracht ‘Bijdrage aan het project Marker Wadden’ vast te stellen 

en aan Provinciale Staten toe te sturen. 
  
5.  
Vaststellingsovereenkomst 
‘Land & Bosch’ 
 

Het college besluit: 
1. de vaststellingsovereenkomst inzake een geschil over vaststelling van 

een subsidie voor verwerving van het landgoed ‘Land & Bosch’ met 
Vereniging Natuurmonumenten aan te gaan; 

2. deze vaststellingsovereenkomst tevens aan te merken als de 
beslissing op bezwaar in bovengenoemd geschil; 

3. de portefeuillehouder te machtigen de vaststellingsovereenkomst te 
ondertekenen. 

  
6.  
Beantwoording prealabele 
vragen gemeenten regio Kop 
van Noord-Holland over 6 
woningbouwlocaties 
 

Het college besluit: 
1. de prealabele vragen van de gemeenten uit de regio Kop van Noord- 

Holland met betrekking tot de initiatieven voor zes 
woningbouwlocaties te beantwoorden door middel van brieven aan de 
gemeenten Hollands Kroon en Schagen; 

2. PS te informeren via brief. 
  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.104 van mw. J.M.E. de 
Groot en dhr. W Hoogervorst 
inzake bouw nieuwe 
zeesluis Ijmuiden en de 
gevolgen hiervan 

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.  
Sprong over het IJ/aanpassen 
brughoogte 
 

Het college besluit: 
1. door middel van brief de minister van IenM te verzoeken om de wet 

ten aanzien van de hoogte van de bruggen voor het 
Hoofdvaarwegennet aan te passen; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
9.  
Vrijgeven 
voortgangsrapportage N23 
Westfrisiaweg, 2e tertiaal 
2016 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2016, vast te stellen; 
2. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2016 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van PS; 
3. de voortgangsrapportage N23, 2e tertiaal 2016 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van het Ambtelijk Overleg N23 en 
Bestuurlijk Overleg N23.  

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    5                                      
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   4, 7, 8, 9         
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088                                1, 2, 3        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   6                             
 
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. 
 


