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Onderwerp 

 

Besluit 

1.  

Verbinding A8-A9: besluit 

voorlopig 

Voorkeursalternatief 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het Eindrapport PlanMER inzake Verbinding A8- 

A9; 

2. het eindrapport PlanMER vrij te geven voor inspraak; 

3. een extra onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden om bij 

het Golfbaanalternatief de geluidseffecten op de Broekpolder te 

mitigeren en de uitkomsten te betrekken bij het besluit over het 

definitieve voorkeursalternatief;  

4. Provinciale Staten met inliggende brief te verzoeken dit onderwerp te 

agenderen op de B-agenda van de commissie Mobiliteit en Financiën 

van 11 september 2017; 

5. de PlanMER om advies voor te leggen aan ICOMOS, de commissie voor 

de milieueffectrapportage en de adviescommissie ruimtelijke 

ontwikkeling (ARO); 

6. Gedeputeerden Mobiliteit en Stelling van Amsterdam te machtigen 

tekstuele wijzigingen door te voeren in de brief aan ICOMOS; 

7. Gedeputeerden Mobiliteit en Stelling van Amsterdam te machtigen de 

brief aan PS, de toelichting en het persbericht in lijn te brengen met 

de genomen besluiten. 

  

2.  

Vaststellen Besluit Mandaat, 

volmacht en machtiging GS 

en CdK 

 

Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning, ieder voor 

wat hun bevoegdheid betreft, besluiten: 

1. vast te stellen het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

Gedeputeerde Staten Noord-Holland; 

2. vast te stellen het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

commissaris van de Koning Noord-Holland; 

3. de portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassingen. 

  

3.  

Verzoeken Actiecomité 

Verontruste Erfpachters 

Amsterdam/Nederlandse 

Vereniging van Erfpachters 

en Stichting Erfpacht-

belangen Amsterdam tot 

schorsing en vernietiging van 

erfpachtbesluiten 

Amsterdam 

 

Het college besluit: 

1. de verzoeken van het Actiecomité Verontruste Erfpachters Amsterdam 

en Nederlandse Vereniging van Erfpachters van 28 juni 2017 en van 

de Stichting Erfpachtbelangen Amsterdam van 1 juli 2017 tot  

schorsing en vernietiging van erfpachtbesluiten van de gemeente 

Amsterdam af te wijzen; 

2. dit besluit aan de genoemd Actiecomité, genoemde Vereniging en 

genoemde Stichting per brief mee te delen; 

3. de portefeuillehouder - gehoord de vergadering - te machtigen de 

brieven aan te passen.  

  

4.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.54 van dhr. W. 

Hoogervorst en mw. J.M.E. de 

Groot (SP) over de vestiging 

van de datacenters van 

Microsoft in Middenmeer 

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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5.  

Ruimtelijk-Economische visie 

Greenport Noord-Holland 

Noord 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de ruimtelijk-economische visie bezien vanuit de 

agribusiness van de Greenport Noord-Holland Noord; 

2. de visie te beschouwen als bouwsteen in het proces voor de 

Provinciale Omgevingsvisie; 

3. Provinciale Staten met een brief te informeren. 

  

6.  

Annotatie en agenda AB 

Spaarnwoude 13 juli 2017 

 

Het college besluit: 

 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van recreatieschap Spaarnwoude d.d. 13 juli 2017 en in te 

stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 

annotatie.  

  

7.  

Projecten waar kappen van 

bos aan de orde is 

 

Het college besluit:  

 de brief over projecten waar boskap aan de orde is ter informatie aan 

PS te verzenden; 

 de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering - de 

brief aan te passen.   

  

8.  

Besluitvormingsbepaling 

Reglement van Orde AB/DB 

OD IJmond 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het feit dat op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr), in samenhang met de 

Gemeente- en Provinciewet, een lid van het Algemeen Bestuur 

behoudens wettelijke beperkingen altijd stemrecht heeft; 

2. de voorzitter van het Algemeen Bestuur OD IJmond over voorgaand 

punt te informeren door het sturen van een brief; 

3. de portefeuillehouder - gehoord de vergadering - te machtigen 

wijzigingen in de brief aan te brengen. 

  

9.  

Uitvoeringsnotitie 

Energiebesparing in de 

industrie 

 

Het college besluit: 

1. de uitvoeringsnotitie energiebesparing in de industrie vast te stellen; 

2. de uitvoeringsnotitie energiebesparing in de industrie ter kennisname 

aan PS aan te bieden. 

  

10.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.58 van mw. O.A.C. de Meij 

(50plus) over groot tekort 

vakkrachten in de 

technieksectoren 

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.  

Beleidsregel PFOS en PFOA 

Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

1. de beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland vast te stellen; 

2. de beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland ter informatie aan 

Provinciale Staten te sturen; 

3. de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering - de 

brief aan te passen. 
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12.  

Ontwerp-vergunning 

windpark Nieuwe Hemweg 

 

Het college besluit:  

1. de volgende ontwerp-vergunningen voor windturbinepark Nieuwe 

Hemweg vast te stellen, te weten: 

• Ontwerp-omgevingsvergunning Uitbreiding Nieuwe Hemweg;  

• Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afwijking    

   Bestemmingsplan;  

2. besluit één te publiceren en bijbehorende stukken 6 weken ter visie te 

leggen;  

3. de ontwerp-vvgb afwijking bestemmingsplan ter informatie aan PS te 

sturen; 

4. de gemeente Amsterdam en de initiatiefnemer NUON Wind BV 

hierover te informeren via brieven; 

5. de portefeuillehouder te machtigen - gehoord de vergadering - 

wijzigingen aan te brengen in de ontwerp-vergunning. 

  

13.  

Vergunning voor windpark 

Ferrum 

 

Het college besluit: 

1. de Nota van Antwoord zienswijzen beschikkingen Ferrum vast te 

stellen; 

2. de omgevingsvergunning windpark Ferrum fase 1 (milieu) en 2 

(bouwen) te verlenen; 

3. alle besluiten voor windpark Ferrum (ook de gemandateerde), met als 

bijlagen de verklaring van geen bedenkingen van PS en de nota van 

antwoord, gezamenlijk zes weken ter visie te leggen en dit aan te 

kondigen door een publicatietekst te publiceren; 

4. PS over dit besluit te informeren via een brief. 

  

14.  

Vergunningen voor windpark 

Groetpolder 

 

Het college besluit: 

1. de Nota van Antwoord zienswijzen beschikkingen Groetpolder vast te 

stellen; 

2. de volgende vergunningen voor Windpark Groetpolder te verlenen: 

• Omgevingsvergunning Groetpolder fase 1; 

• Omgevingsvergunning Groetpolder fase 2; 

3. deze vergunningen met als bijlagen de verklaring van geen 

bedenkingen van PS en de Nota van Antwoord ter visie te leggen 

gedurende 6 weken en dit aan te kondigen door een publicatietekst te 

publiceren; 

4. PS over dit besluit te informeren via een brief; 

5. indieners van zienswijzen te informeren via een brief. 

  

15.  

Ontwerp-vergunning 

windpark Havenwind 

 

Het college besluit:  

1. de volgende ontwerp-vergunningen voor windturbinepark Uitbreiding 

Havenwind vast te stellen, te weten: 

• Ontwerp-omgevingsvergunning Uitbreiding Havenwind;  

• Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afwijking  

   bestemmingsplan; 

2. deze ontwerp-vergunningen en ontwerp-vvgb na vaststelling 6 weken 

ter visie te leggen;  

3. de ontwerp-vvgb afwijking bestemmingsplan ter informatie aan PS te 

sturen; 
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4. de gemeente Amsterdam en de ontwikkelaar Windgroep Holland BV 

hierover te informeren via een brief. 

  

16.  

Regionaal Actie Programma 

Wonen (RAP) 2.0 Kop 

van Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

1. het Regionaal Actie Programma Wonen 2.0 Kop van Noord-Holland 

vast te stellen; 

2. de regiogemeenten Kop van Noord-Holland door middel van een brief 

te informeren; 

3. PS door middel van een brief te informeren. 

  

17.  

Regionaal Actieprogramma 

(RAP) wonen Westfriesland 

2017-2021 en 

woningbouwprogrammering 

 

Het college besluit: 

1. het regionaal Actieprogramma Wonen Westfriesland 2017-2021 vast 

te stellen; 

2. kennis te nemen van het afwegingskader wonen en de kwantitatieve 

woningbouwprogrammering regio Westfriesland; 

3. de gemeenten in de regio Westfriesland te informeren door middel 

van een brief; 

4. Provinciale Staten over bovengenoemde besluiten te informeren door 

middel van een brief. 

  

18.  

Regionaal Actieprogramma 

wonen (RAP) regio 

Alkmaar 2016-2020  

Het college besluit: 

1. het regionaal Actieprogramma Wonen regio Alkmaar 2016-2020 vast 

te stellen; 

2. kennis te nemen van het Regionaal convenant Wonen Regio Alkmaar; 

3. de regio door middel van een brief te informeren; 

4. Provinciale Staten over bovengenoemde besluiten te informeren door 

middel van een brief. 

  

19.  

Vrijgeven 

voortgangsrapportage N23 

Westfrisiaweg, 1e tertiaal 

2017 

 

Het college besluit: 

1. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2017, vast te stellen; 

2. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2017 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van PS; 

3. de voortgangsrapportage N23, 1e tertiaal 2017 ter kennisname 

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

Bestuurlijk Overleg N23. 

  

20.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.59 van mw. C. Boelhouwer 

(SP) over ongeluk 

bosrandbrug 

 

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. 

  

21.  

Provinciale 

beleidsdoelstellingen  

Port of Den Helder N.V. 

 

Het college besluit: 

1. Provinciale Staten te informeren over de provinciale 

beleidsdoelstellingen bij Port of Den Helder N.V.; 

2. een nadere verkenning te beginnen naar de governance, de 

businesscase van Port of Den Helder N.V. en de risico’s op basis van 

de criteria uit de Nota Verbonden Partijen 2014; 
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3. de portefeuillehouder te machtigen wijzigingen in de brief aan te 

brengen. 

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669        6, 7, 8, 9, 10, 11    

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779             2, 3                             

M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   12, 13, 14, 15    

R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189         16, 17, 18 

F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344                 1, 19, 20, 21 

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683                               4, 5 

 

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. 


