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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Extra ruimtelijke kwaliteit 
Markermeerdijken 
 

Het college besluit: 
1. de voordracht ‘extra ruimtelijke kwaliteit versterking 

Markermeerdijken’ vast te stellen; 
2. dan Provinciale staten voor te stellen: 

a. € 4.726.872 beschikbaar te stellen ten laste van de reserve 
Actieprogramma 2010, compartiment Kustvisie; 

b. akkoord te gaan met de herallocatie van € 273.128 ten laste van 
de reserve TWIN-H, compartiment Voorbereidingsbudget 
Uitvoeringsprogramma Kust: Deltaprogramma en Identiteit 
Kustplaatsen (PS 12 december 2011, Vd 2011-87); 

 
kennis te nemen van de reservering van de volgende budgetten:  
c. € 2.000.000 ten laste van de reserve TWIN-H, compartiment 

Groen, programma Verbetering recreatieve verbindingen;  
d. € 1.500.000 ten laste van de reserve TWIN-H, compartiment 

Groen, programma Sociaal Economische Vitalisering (SEV);  
e. € 500.000 ten laste van de reserve Groen; 
f. € 11.000.000 ten laste van de bij het Coalitieakkoord 2015-2019 

beschikbaar gestelde budget voor extra ruimtelijke kwaliteit bij 
dijkversterkingsprojecten, waaronder de meekoppelkansen 
Markermeerdijken; 

3. de onder 1 genoemde voordracht aan Provinciale Staten toe te sturen. 
  
2.  
Toetsresultaten plan 
onderdoorgang N247 Broek 
in Waterland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de door de dorpsraad van Broek in Waterland 

gemaakte variant voor een onderdoorgang in de N247; 
2. kennis te nemen van de memo met toetsresultaten en bijbehorende 

bijlagen; 
3. De dorpsraadvariant verder uit te werken, zodat deze op een 

vergelijkbaar niveau komt als de Stuurgroep varianten, waarbij 
onderdelen als tunnelveiligheid, verkeersgeluid, luchtkwaliteit en 
doorstroming op netwerkniveau inzichtelijk moeten worden gemaakt. 

4. De besluitvorming van de programmaonderdelen van Bereikbaarheid 
Waterland binnen Broek in Waterland uit te stellen tot het moment dat 
GS een besluit kunnen nemen over de voorkeursvariant; 

5. De dorpsraad en klankbordgroep van Broek in Waterland intensief te 
betrekken bij de verdere uitwerking; 

6. Provinciale Staten op de hoogte te brengen van dit besluit door 
middel van brief. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.24 van dhr. A.E. van Liere 
(PvdD) inzake het doden van 
kolganzen middels afschot 
 

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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4.  
Sociaal Jaarverslag en 
Jaarverslag Integriteit 2015 
 

Het college besluit: 
1. het Sociaal Jaarverslag 2015 en het Jaarverslag Integriteit 2015 vast te 

stellen; 
2. PS met brief te informeren over beide jaarverslagen. 

  
5.  
Ontwerp wijziging 
Waterverordening 
Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier (HHNK) met bijlagen vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit vrij te geven voor terinzagelegging en het 

indienen van zienswijzen gedurende zes weken; 
3. het ontwerpbesluit aan het dagelijks bestuur van HHNK te zenden 

door middel van bijgevoegde brief; 
4. PS te informeren door middel van brief. 

  
6.  
Europastrategie Randstad 
2016-2019 
 

Het college besluit: 
1. de Europastrategie 2016-2019 van de Randstadprovincies in ontwerp 

vast te stellen; 
2. in te stemmen met de thematische inzet van de Randstad op de 

thema’s uit de strategie; 
3. binnen de thema’s de lobby op te zetten om de doelstellingen, die 

verwoord zijn te bereiken; 
4. de Europastrategie ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale 

Staten d.m.v. de voordracht. 
  
7.  
Verlenen 
omgevingsvergunning 
(definitieve beschikking) 
 

Het college besluit: 
1. de omgevingsvergunning met inachtneming van artikel 2.20 eerste lid 

van de Wabo te verlenen aan Beelen Amsterdam B.V.; 
2. Beelen Amsterdam B.V. schriftelijk te informeren over het besluit  

onder punt 1 en de definitieve beschikking te publiceren. 
  
8.  
Ontwerpbesluit 
verordeningen en 
beleidsregels Wet  
Natuurbescherming 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-verordening faunabeheer Noord-Holland vast te stellen; 
2. de ontwerp-verordening vrijstellingen soorten Noord-Holland vast te 

stellen; 
3. de ontwerp-verordening Natura 2000-gebieden Noord-Holland vast te 

stellen; 
4. de ontwerp-verordening houtopstanden Noord-Holland vast te stellen; 
5. de ontwerp-verordening tegemoetkomingen schade Noord-Holland 

vast te stellen; 
6. de ontwerp-beleidsregel tegemoetkomingen schade Noord-Holland 

vast te stellen; 
7. de ontwerp-beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland vast te 

stellen; 
8. de ontwerpverordeningen en –beleidsregels gedurende zes weken ter 

inzage te leggen voor inspraak; 
9. de verantwoordelijkheden voor de afhandeling van gedecentraliseerde 

uitvoering van ontheffingsaanvragen in het kader van ruimtelijke 
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ingrepen onder de Wet natuurbescherming onder te brengen bij de 
portefeuillehouder Natuur;  

10. de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de 
gedecentraliseerde bevoegdheden van de voormalige Boswet onder 
de Wet natuurbescherming onder te brengen bij de portefeuillehouder 
Natuur; 

11. de portefeuillehouders Natuur en Flora & Fauna te machtigen n.a.v. 
deze bespreking redactionele wijzigingen in de 
ontwerpverordeningen en -beleidsregels aan te brengen, voordat deze 
ter inzage worden gelegd; 

12. de ontwerpverordeningen door middel van brief ter bespreking aan 
Provinciale Staten aan te bieden; 

13. de reactie op de discussienota ‘Dieren Dichtbij’ van de fractie van de 
Partij voor de Dieren d.m.v. brief vast te stellen;  

14. externe partners die hebben bijgedragen aan het participatieve co-
creatieproces door middel van de beantwoordingstabellen te 
informeren over het antwoord op de door hen voorgestelde 
wijzigingen. 

  
9.  
Doorvertaling demografie 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie: Doorvertaling demografische 

ontwikkelingen naar provinciaal beleid; 
2. Provinciale Staten via brief te informeren. 

  
10.  
Monitor OV-knooppunten 
 

Het college besluit:  
1. de uitkomsten uit de Monitor OV-knooppunten vast te stellen; 
2. de twee belangrijkste conclusies uit de monitor te gebruiken bij de 

verdere aanpak van het programma OV-knooppunten; 
3. Provinciale Staten via brief te informeren. 

  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.44 van dhr. H.J. de Graaf 
(CDA) en de heer N. Papineau 
Salm (PvdA) over 
werkzaamheden aan de 
Zijperbrug 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.46 van dhr. J.J.A.M. van 
Hooff (PVV) over “Accountant 
Provincie Noord-Holland 
onder de loep” 

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. 

  
13.  
Notitie communicatie 2016-
2019 
 

Het college besluit: 
1. de notitie communicatie 2016-2019 vast te stellen; 
2. de notitie ter informatie aan te bieden aan PS d.m.v. brief; 
3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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14.  
Onderzoeksplan 
Beleidsontwikkeling 

Het college besluit: 
• Het onderzoeksplan Beleidsontwikkeling vast te stellen. 

 
 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   7, 8, 13 
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39                               1, 4, 5                 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09                               6, 14 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   9, 10 
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   2, 11, 12 
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   3 
 
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. 
 


