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1.  
Aanpassing datum 
startverplichting 
Uitvoeringsregeling 
Ruimtelijke kwaliteit 
Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering Noord-Holland 
2014 
 

Het college besluit: 
1. de startverplichting die op grond van artikel 12 lid b van de 

Uitvoeringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit Hondsbossche en Pettemer 
Zeewering Noord-Holland 2014 is opgelegd en is opgenomen in de 
subsidieverleningen te veranderen in: 
− 1 september 2017 voor de subsidieontvangers uit de gemeente 

Schagen; te weten: Dhr. Sips (497691), Dhr. Praat (505976), PPS 
Groep (510516), De Jongens uit Schoorl (DJUS) (508401); 

en 
− 1 september 2017 voor de subsidieontvanger gemeente Bergen 

(507496, 507494 en 507493); 
2. de directie Concernzaken (sector Subsidies en Inkoop) mandaat te 

verlenen om de desbetreffende beschikkingen tot subsidieverlening 
te wijzigen en aan de subsidieontvangers bekend te maken. 

2.  
Vaststellingsbesluit Wet 
natuurbescherming 
 

Het college besluit: 
1. de ontwerp-verordening faunabeheer vast te stellen; 
2. de ontwerp-verordening vrijstellingen soorten vast te stellen; 
3. de ontwerp-verordening Natura 2000-gebieden vast te stellen; 
4. de ontwerp-verordening houtopstanden vast te stellen; 
5. de ontwerp-verordening tegemoetkoming in schade vast te stellen; 
6. de Beleidsregel natuurbescherming vast te stellen; 
7. de Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade vast te stellen;  
8. de bijgaande voordracht vast te stellen; 
9. de Nota van Beantwoording Zienswijzen vast te stellen, inclusief de 

voorgestelde wijzigingen in de ontwerpverordeningen en 
beleidsregels; 

10. de indieners van de opmerkingen met brief te informeren over dit 
besluit; 

11. door middel van brief de onder besluitpunt 1 tot en met 5 
vastgestelde ontwerpverordeningen, de voordracht en de Nota van 
Beantwoording aan Provinciale Staten te zenden; 

12. de gedeputeerden Natuur en Flora & Fauna te machtigen tot het 
aanbrengen van wijzigingen op verzoek van de Statencommissie 
Natuur, Landbouw en Milieu, ten behoeve van de vaststelling van de 
verordeningen onder de Wet natuurbescherming door Provinciale 
Staten; 

13. na de vaststelling door Provinciale Staten van de verordeningen 
genoemd onder besluitpunt 1 tot en met 5 deze te publiceren in het 
provinciaal blad en digitaal beschikbaar te stellen; 

14. Provinciale staten voor te stellen de Agenda Groen conform artikel 
1.7, zesde lid van de Wet natuurbescherming te bestempelen als 
provinciale natuurvisie en deze te publiceren; 

15. Provinciale Staten voor te stellen de Beleidsnota Flora- en faunawet 
Noord-Holland (2007) in te trekken; 

16. Provinciale Staten voor te stellen het Uitvoeringskader Ganzen 
Provincie Noord-Holland (2009) in te trekken; 

17. Provinciale Staten voor te stellen de Verordening vrijstellingen Flora- 
en faunawet Noord-Holland 2014 in te trekken; 

18. het Uitvoeringsbeleid Ganzen Noord-Holland (2014) op het moment 
van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in te trekken; 

19. de Beleidsregels toedeling ontwikkelingsruimte segment 2 
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Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Noord-Holland (2015) op het 
moment van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in te 
trekken; 

20. de Procedure voor sluiting jacht bij extreme weersomstandigheden 
(2013) op het moment van inwerkingtreding van de Wet 
natuurbescherming in te trekken; 

21. het Afwegingskader vuurwerkevenementen in Noord-Holland en de 
Natuurbeschermingswet (2014) op het moment van inwerkingtreding 
van de Wet natuurbescherming in te trekken; 

22. de Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaartuigen 
(2013) in lijn met voorliggende regelgeving aan te passen. 

  
3.  
Evaluatie uitvoeringsregeling 
bodemsanering Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. de evaluatie van de uitvoeringsregeling bodemsanering Noord- 

Holland vast te stellen; 
2. de conclusies en aanbevelingen te gebruiken als input voor de 

actualisatie van de subsidieregeling voor 2017; 
3. het rapport ter informatie toe te sturen aan PS met brief. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.79 van dhr. S. van Berkum 
(GroenLinks), dhr. J.M. 
Bruggeman (SP), dhr. M.C.A. 
Klein (CU-SGP), dhr. J.H. 
Leever (ONH), mw. O.A.C. de 
Meij (50plus) en mw. L.D. 
Vermaas (PvdD) inzake 
luchtkwaliteit als aan de 
provincie toevertrouwd 
belang (nadere 
vervolgvragen) 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.95 van dhr. W. 
Hoogervorst (SP) over 
ontwikkelingen rond 
bedrijventerrein ’t Zevenhuis 
in Hoorn 

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. 

  
6.  
Reactie op gewijzigd 
bestemmingsplan De 
Krijgsman gemeente 
Gooise Meren 

Het college besluit: 
• de gemeente Gooise Meren met brief te informeren over onze reactie 

op het gewijzigde bestemmingsplan De Krijgsman. 

  
7.  
Wob-verzoek van RTV Noord-
Holland inzake 
geheimhouding stukken 
 

Het college besluit: 
1. het verzoek van RTV Noord-Holland om gegevens over de 

geheimhouding van stukken deels in te willigen en deels te weigeren 
op grond van de Wob; 
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2. RTV-Noord-Holland te informeren door middel van brief;  
3. Provinciale Staten over het besluit te informeren door middel van 

brief; 
4. de te verstrekken informatie te plaatsen op de website van de 

provincie: www.noord-holland.nl/wob  
8.  
Regionaal 
detailhandelsbeleid 
Stadsregio Amsterdam 2016-
2020 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het regionaal detailhandelsbeleid Stadsregio 

Amsterdam 2016-2020; 
2. dat het regionaal detailhandelsbeleid Stadsregio Amsterdam 2016- 

2020 voldoet aan de inhoudelijke en procedurele eisen zoals gesteld 
in het provinciaal Detailhandelsbeleid 2015-2020; 

3. het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam door middel van 
brief hierover te informeren; 

4. Provinciale Staten te informeren over het bovengenoemde regionaal 
detailhandelsbeleid d.m.v. brief. 

  
9.  
Regionale Detailhandelsvisie 
West-Friesland 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de Regionale detailhandelsvisie West-Friesland 

2015; 
2. dat de Regionale detailhandelsvisie West-Friesland 2015 voldoet aan 

de inhoudelijke en procedurele eisen zoals gesteld in het provinciaal 
Detailhandelsbeleid 2015 – 2020; 

3. de colleges B&W van de 7 West-Friese gemeenten door middel van 
brief hierover te informeren; 

4. Provinciale Staten te informeren over het bovengenoemde regionaal 
detailhandelsbeleid d.m.v. brief. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.84 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) (samen met Z. 
Pels) over antibioticagebruik 
en openbaar maken 
overtredingen veehouderij 

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.94 van mw. L.D. Vermaas 
(PvdD) over uitbreiding van 
een melkveestal naar 1.400 
koeien 
 

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. 

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

http://www.noord-holland.nl/wob
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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. 
 


