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1.  
Ontheffing Flora- en 
faunawet voor het vangen en 
doden van ganzen rond 
Schiphol 
 

Het college besluit: 
1. een ontheffing te verlenen op grond van artikel 67 en 68 van de Flora- 

en faunawet aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland 
voor het vangen en doden met C)2 van ganzen in het belang van de 
veiligheid van het luchtverkeer rond Schiphol; 

2. de portefeuillehouder te machtigen om Provinciale Staten te 
informeren over het besluit van het college; 

3. een brief te sturen aan de staatssecretaris van Economische Zaken. 
  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.42 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
toepassing staalslakken 
 

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. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.59 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over meer treinen met 
gevaarlijke stoffen door het 
Gooi 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.63 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over meer betaalbare 
huurwoningen 
 

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. 

  
5.  
Ruimtelijke spelregels voor 
zon in het landelijk 
gebied 
 

Het college besluit: 
1. de Nota van Beantwoording ruimtelijke spelregels voor zon in het 

landelijk gebied vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit wijziging van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening (PRV) vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen 
aan PS; 

3. in te stemmen met het ontwerp Uitvoeringsregeling en deze vast te 
stellen na besluitvorming door PS op beslispunt 3; 

4. in te stemmen met toezending van bijgaande indicatieve kaartenreeks 
aan PS als beantwoording op toezegging aan de Commissie RWW; 

5. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het 
aanbrengen van redactionele wijzigingen in de ontwerp 
Uitvoeringsregeling op basis van besluitvorming in PS over de 
wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV); 

6. door middel van brief, de voordracht, het bijbehorende 
ontwerpbesluit ter vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening (PRV), het overzicht met wijzigingen ten opzichte van de 
huidige verordening, de Nota van Beantwoording, de ontwerp 
uitvoeringsregeling en de notitie ‘Perspectief voor zon in Noord- 
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Holland, ruimtelijke spelregels voor het landelijk gebied’ aan PS te 
zenden; 

7. na de vaststelling van de ontwerp wijziging Provinciale Ruimtelijke 
Verordening door PS deze te publiceren in het provinciaal blad en 
digitaal beschikbaar te stellen; 

8. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
6.  
Wijziging planning 
Duinpolderweg 
 

Het college besluit: 
1. Provinciale Staten te informeren over de wijziging in planning 

Duinpolderweg met brief; 
2. een afschrift van deze brief te versturen aan de provincie Zuid–

Holland; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
7.  
Provinciaal Inpassingsplan 
Zeetoegang IJmond 
uitvoeringsrichtlijn ten 
behoeve van verlenen van 
ontheffingen voor 
werktijden en bouwlawaai 
 

Het college besluit: 
1. de ‘Richtlijn Bouwlawaai 2016’ en de ‘Project specifieke invulling 

Richtlijn Bouwlawaai ten behoeve van de Zeetoegang IJmond’ vast te 
stellen als interne uitvoeringsrichtlijn voor aanvragen van werktijden- 
en geluidsontheffingen voor het project Zeetoegang IJmond; 

2. de portefeuillehouder Zeehavens te machtigen eventuele redactionele 
wijzigingen aan te brengen in de ‘Richtlijn Bouwlawaai 2016’ en de 
‘Project specifieke invulling Richtlijn Bouwlawaai t.b.v. de Nieuwe 
Zeetoegang IJmond’; 

3. PS te informeren met brief. 
  
8.  
Controljaarplan 2016 
 

Het college besluit: 
1. het Controljaarplan 2016 vast te stellen; 
2. het Controljaarplan 2016 ter kennisgeving aan PS toe te zenden. 

  
9.  
Ondersteuning nominatie 
Werelderfgoed Beth Haim 
 

Het college besluit: 
1. de voorgenomen nominatie voor het verkrijgen van de status van 

Werelderfgoed voor de Portugees-Israëlitische begraafplaats Beth 
Haim in Ouderkerk aan de Amstel waar mogelijk bestuurlijk te 
ondersteunen; 

2. de Stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlitische Gemeente 
Amsterdam hierover per brief te informeren; 

3. Provinciale Staten hierover per brief te informeren. 
  
10.  
Aanpassing reglement en 
waterverordening 
Hoogheemraadschap 
AGV i.v.m. naamswijziging in 
‘Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht’ 
 

Het college besluit: 
1. tot vaststelling van de volgende ontwerpbesluiten: 

a. het ontwerp-Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht 2017; 

b. de ontwerp-Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 
2017; 

c. het ontwerpbesluit tot wijziging van de Waterverordening 
provincie Noord-Holland en van het Besluit van Provinciale Staten 
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van Noord-Holland van 2 februari 2015 tot aanwijzing bevoegd 
gezag Scheepvaartverkeerswet; 

2. de onder besluitpunt 1 genoemde ontwerpbesluiten gedurende zes 
weken ter inzage te leggen en vrij te geven voor het indienen van 
zienswijzen; 

3. de tekst voor de publicaties vast te stellen en de ontwerpbesluiten 
bekend te maken in regionale dag- en weekbladen, conform de 
bijlagen; 

4. de belanghebbenden genoemd in de toelichting, in kennis te stellen 
van bovenstaande besluiten, door middel van brieven; 

5. de portefeuillehouder Water te machtigen om redactionele 
wijzigingen aan te brengen in de teksten en brieven onder 
besluitpunt 3 en 4; 

6. Provinciale Staten te informeren over bovenstaande besluiten door 
middel van brief. 

  
11. 
Rapport Uitkomsten controle 
en overige informatie 2015 
bij de Jaarrekening 2015 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Rapport Uitkomsten controle en overige 

informatie 2015 bij de Jaarrekening 2015 van EY; 
2. de reactie op het Rapport vast te stellen; 
3. PS te informeren door middel van brief; 
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele en 

tekstuele wijzigingen aan te brengen in de reactie op het Rapport 
voordat deze aan PS wordt verzonden. 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad             tel. (023) 514 49 57   2, 3    
B. Burger-Adema          tel. (023) 514 46 39   10                                                 
R. Fillet                          tel. (023) 514 44 09   8                                 
M. Hartog                      tel. (023) 514 34 25   9                                 
R. van der Werf              tel. (06) 3168 81 89   4, 5    
F. Paardekooper             tel. (023) 514 45 72   6, 7, 11    
H. Wijker                        tel. (023) 514 44 21   1    
 
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. 
 
 
 


