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Onderwerp 

 

Besluit 

1.  

Governance MRA en concept-

convenant 

 

Het college besluit: 

1. het convenant versterkte samenwerking in de MRA aan te gaan; 

2. de twee vertegenwoordigers aan te wijzen die namens de provincie 

Noord-Holland zitting zullen nemen in de bestuurlijke regiegroep 

MRA; 

3. het secretariaat van de MRA hierover te informeren door middel van 

een afschrift van het collegebesluit; 

4. PS te informeren door middel van brief en de bijlagen daarbij; 

5. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

2.  

Herbenoeming voorzitter 

Regionale Adviescommissie 

detailhandel Noord-Holland 

Noord 

 

Het college besluit: 

1. de heer R.J.M van Keulen te benoemen als voorzitter van de Regionale 

Adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord voor een periode 

van 4 jaar; 

2. de heer Van Keulen te informeren met brief; 

3. De portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

3.  

Vaststelling vier Natura 2000 

beheerplannen Laag Holland 

 

Het college besluit: 

1. de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen op de ontwerp 

Natura 2000 beheerplannen Polder Westzaan, Eilandspolder, Wormer- 

en Jisperveld & Kalverpolder en Ilperveld/Varkensland/ Oostzanerveld 

& Twiske vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van de 

mede bevoegde gezagen; 

2. op grond van de artikelen 19a en 19b van de Natuurbeschermingswet 

1998 de Natura 2000-beheerplannen voor genoemde vier gebieden 

vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling door de mede 

bevoegde gezagen; 

3. de Nota van Antwoord en de vier Natura 2000 beheerplannen met 

brief aan te bieden aan de staatssecretaris van Economische Zaken, 

met het verzoek om in te stemmen met de Nota van Antwoord en de 

beheerplannen vast te stellen voor het deel dat betrekking heeft op 

de gronden van Staatsbosbeheer; 

4. de Nota van Antwoord en de beheerplannen voor Polder Westzaan en 

Ilperveld/ Varkensland/ Oostzanerveld & Twiske met brief aan te 

bieden aan de minister van Infrastructuur en Milieu, met het verzoek 

om in te stemmen met de Nota van Antwoord en de beheerplannen 

vast te stellen voor het deel dat betrekking heeft op de gronden van 

Rijkswaterstaat; 

5. de Nota van Antwoord en de vier beheerplannen na instemming 

respectievelijk vaststelling door de mede bevoegde gezagen te 

publiceren en de terinzagelegging van de beheerplannen te starten 

voor de beroepsprocedure bij de Raad van State. De indieners van een 

zienswijze zullen daarover persoonlijk worden geïnformeerd; 

6. Provinciale Staten met brief te informeren over deze besluiten. 

  

4.  

Voorgenomen onteigening 

voor natuur in de schil rond 

het Naardermeer 

 

Het college besluit: 

1. te starten met de voorbereiding voor de onteigening van percelen, 

kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie A, nummer 280 en de 

gemeente Naarden, sectie H, de nummers 23, 24, 27, 29, 174, 175, 
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176, 177, 178, 208 en Gemeente Weesp, sectie G, nummers 373, 407 

en 547. Alle gelegen binnen de begrensde NNN in het gebied rondom 

het Naardermeer (de zg. Schil), onderdeel van het deelprogramma 

Robuust Naardermeer binnen het programma Gooi en Vechtstreek; 

2. te onderhandelen op basis van volledige schadeloosstelling, conform 

onteigeningswet en staande jurisprudentie, teneinde minnelijke 

overeenstemming te bereiken, voor de onder besluitpunt 1 genoemde 

percelen; 

3. PS te informeren over dit besluit. 

  

5.  

Voorgenomen onteigening 

voor natuur in ’t Hol 

(Oostelijke Vechtplassen) 

Het college besluit: 

1. te starten met de voorbereiding voor de onteigening van percelen, 

kadastraal begrensd gemeente ’s Graveland (Wijdemeren), sectie B, de 

nummers 2041, 2042, 2108, 2111, 2442, 2654, 2824, 3079, 3106, 

3107 en 3114. Alle gelegen binnen de begrensde NNN in ’t Hol, 

onderdeel van het deelgebied Oostelijke Vechtplassen, binnen het 

programma Gooi en Vechtstreek; 

2. te onderhandelen op basis van volledige schadeloosstelling, conform 

onteigeningswet en staande jurisprudentie, teneinde minnelijke 

overeenstemming te bereiken, voor de onder besluitpunt 1 genoemde 

percelen; 

3. PS te informeren over dit besluit. 

  

6.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.126 van dhr. F.J. Kramer 

(GroenLinks) over elektrische 

step 

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.  

Uitstel afronding projecten 

uitvoeringsregeling 

Duurzaam Renoveren Noord-

Holland 2015 

 

Het college besluit: 

1. in afwijking van artikel 12 sub b van de Uitvoeringsregeling duurzaam 

renoveren Noord-Holland 2015 uitstel voor de afronding van de 

gesubsidieerde verduurzamingsmaatregelen te verlenen aan: 

- de heer J.M. van den Berg tot 30 januari 2017; 

- de heer O. van den Berg tot 30 april 2017; 

- mevrouw J.H. Klein tot 30 april 2017; 

- de heer K.E. Hendriksen tot 30 april 2017; 

- de heer P.M. Spil tot 30 april 2017; 

- mevrouw A.M. Kuyper – de Boer tot 30 april 2017; 

- mevrouw M.S. Ravier tot 30 april 2017; 

- de heer A.J. Vermeulen tot 30 april 2017; 

- mevrouw J.F. van de Tempel tot 30 april 2017; 

- mevrouw N. Breederveld tot 31 maart 2017; 

- de heer J.M. van den Berg tot 31 januari 2017; 

- de heer Luttikhuis tot 31 januari 2017; 

- Stichting Woonwaard te Heerhugowaard tot 31 maart 2017; 

- Stichting Eigen Haard te Amsterdam tot 31 augustus 2017; 

2. de unitmanager Subsidies Uitvoering te machtigen de 

subsidieaanvragers van bovenstaand besluit op de hoogte te stellen. 
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8.  

Stoppen luwtemaatregelen 

Hoornse Hop en vervolg 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de besluitvorming in BO MIRT van 13 oktober 

om de luwtemaatregelen Hoornse Hop te stoppen, een nieuwe 

verkenning voor een volwaardig alternatief (zowel in ecologische als 

recreatieve zin) te starten en bij de besluitvorming hierover de 

gereserveerde middelen te heroverwegen; 

2. het voorstel van het rijk voor een volwaardig alternatief in het 

Markermeer IJmeer uiterlijk 31-12-2017 ter besluitvorming voor te 

leggen aan PS; 

3. PS te informeren door middel van brief. 

  

9.  

Regionaal Actieprogramma 

Wonen Zuid-Kennemerland / 

IJmond 2016-2020 

 

Het college besluit: 

1. het Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 

2016 t/m 2020 vast te stellen; 

2. het portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting van de regio Zuid-

Kennemerland/IJmond te informeren door middel van bijgaande brief; 

3. Provinciale Staten over bovengenoemde besluiten te informeren door 

middel van bijgaande brief. 

  

10.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.117 van dhr. D.G. Heijnen 

(CDA) over het uitwerken van 

pachtbeleid in de praktijk 

 

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. 

  

11.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.122 van dhr. J.M. 

Bruggeman (SP) over 

verkeersgeluid N243 't Zuidje 

te Schemerhorn 

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. 

  

12.  

Verlening openstelling POP3-

regeling niet-productieve 

investeringen water 

Het college besluit: 

1. De openstelling van de POP3-regeling niet-productieve investeringen 

water te verlengen tot en met 21 december 2016; 

2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669   3, 4, 5, 6                                        

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   8                                        

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   1                              

M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   7                                        

R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   9                              

F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   10, 11                                        

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   2, 12                                        

 

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. 

 

 


