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Onderwerp 

 

Besluit 

1.  

tussenbalans arhi-procedure 

Gooi en Vechtstreek 

 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de verslagen van de gevoerde open overleggen, 

als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Wet algemene regels 

herindeling, met de colleges van B&W en met de raden van de 

gemeenten in de Gooi en Vechtstreek; 

2. kennis te nemen van de brieven van de gemeente Weesp, en van de 

gezamenlijke zienswijze van de gemeenten Huizen, Blaricum en 

Laren; 

3. de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, de Utrechtse gemeente 

Eemnes en provincie Utrecht door middel van brieven te informeren 

over de voorwaarden waaraan gemeentelijke plannen moeten voldoen 

om te worden betrokken bij de besluitvorming over het al dan niet 

voortzetten van de provinciale arhi-procedure; 

4. PS door middel van brief te informeren; 

5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

2.  

Wijziging Beleidsregel 

natuurbescherming Noord-

Holland 

 

Het college besluit: 

1. de wijziging van de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland 

vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad; 

2. Provinciale Staten hierover met brief te informeren; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

3.  

Vaststelling Natura2000 

beheerplan 

Noordhollands Duinreservaat 

 

Het college besluit: 

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

Natura2000 beheerplan Noordhollands Duinreservaat vast te stellen, 

onder voorbehoud van instemming van het mede bevoegd gezag, de 

minister van l&M; 

2. op grond van de artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming het Natura 

2000 beheerplan Noordhollands Duinreservaat vast te stellen, onder 

voorbehoud van vaststelling door het mede bevoegd gezag, de 

minister van l&M; 

3. de Nota van Antwoord en het Natura 2000 beheerplan Noordhollands 

Duinreservaat met bijgaande brief aan te bieden aan de minister van 

Infrastructuur en Milieu, met het verzoek om in te stemmen met de 

Nota van Antwoord en het beheerplan vast te stellen voor het deel dat 

betrekking heeft op de gronden van Rijkswaterstaat. 

4. de Nota van Antwoord en het beheerplan na instemming 

respectievelijk vaststelling door het mede bevoegd gezag (minister 

van l&M) te publiceren en de terinzagelegging van het beheerplan te 

starten voor de beroepsprocedure bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. De indieners van een 

zienswijze zullen daarover persoonlijk worden geïnformeerd. 

5. Provinciale Staten met brief te informeren over deze besluiten; 

6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

4.  

Green Deal Participatie van 

de omgeving bij duurzame 

Energieprojecten 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen om in IPO-verband de “Green Deal Participatie van de 

Omgeving bij Duurzame Energieprojecten” te ondertekenen; 

2. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

5.  

Verlenen ontheffing voor 

benoeming kandidaat van 

buiten het algemeen bestuur 

als lid dagelijks bestuur 

Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht 

 

Het college besluit:  

1. ontheffing te verlenen op grond van de Waterschapswet voor de 

benoeming van een kandidaat van buiten het algemeen bestuur als lid 

van het dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht; 

2. het waterschapsbestuur en de provincies Utrecht en Zuid-Holland per 

brief te informeren. 

  

6.  

Ontwerpbesluit wijziging 

Uitvoeringsregeling 

opstellingen voor zonne-

energie t.a.v. dorpslinten 

 

Het college besluit:  

1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de ‘Uitvoeringsregeling voor 

opstellingen van zonne-energie in het landelijk gebied’ vast te stellen; 

2. PS te verzoeken de ontwerpwijziging te plaatsen op de B-agenda van 

de commissie Ruimte, Wonen en Water; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

7.  

Ontwerp Omgevingsvisie 

Uitgeest 2030 

 

Het college besluit: 

1. de reactie op de ontwerp Omgevingsvisie Uitgeest 2030 vast te 

stellen en de gemeente Uitgeest per brief te informeren; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

8.  

reisvoornemen gedeputeerde 

Stelling van Amsterdam naar 

Curaçao in het kader van 

werkbezoek Stichting 

Werelderfgoed Nederland 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de gewijzigde reiskosten van het werkbezoek van 

de gedeputeerde Stelling van Amsterdam aan Curaçao; 

2. PS hiervan met brief op de hoogte te stellen; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

9. 

 

 

OV-knooppunten: 

procesvoorstel 

verkenningsfase 

Schipholcorridor 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het procesvoorstel voor de verkenningsfase van 

de Schipholcorridor, welke wordt opgepakt vanuit MRA actie 1.8; 

2. kennis te nemen van het van het proces naar bestuurlijke vaststelling 

binnen de Metropoolregio Amsterdam en over de betrokkenheid van 

‘niet-MRA partijen’; 

3. in te stemmen PS actief te informeren per brief, na besluitvorming 

binnen de MRA platformen. De gedeputeerde te machtigen indien 

noodzakelijk redactionele aanpassingen te maken, mits hiertoe 

aanleiding is n.a.v. bespreking binnen de MRA. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

10.  

Toekenning tegemoetkoming 

in planschade aan de heer L. 

Hoedt als gevolg van 

realisatie N23 Westfrisiaweg 

en afwijking van beleid  

inzake bewegwijzering 

 

Het college besluit: 

1. conform het aanvullend eindadvies van de 

planschadebeoordelingscommissie Gloudemans d.d. 5 juli 2017 aan 

de heer Hoedt inzake object Oostergouw 1-3 te Zwaag een 

tegemoetkoming in planschade toe te kennen, ten bedrage van  

€ 59.971,=. En een deel van de schade in natura te compenseren in 

de vorm van het plaatsen van een 5-tal bewegwijzeringsborden langs 

de N23 Westfrisiaweg naar het benzineverkooppunt; 

2. af te wijken van de uitvoeringsrichtlijnen voor bewegwijzering ten 

aanzien van het plaatsen van bewegwijzering naar het 

motorbrandstoffenverkooppunt; 

3. PS hierover per brief te informeren. 

  

11.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 71 van dhr. W. 

Hoogervorst (SP) over 

tijdsdruk werk aan N23:  

welke problemen levert het 

op? 

 

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. 55 van dhr. J.M. 

Bruggeman (SP) over de 

aanbieding van Connexxion 

voor de OV-concessie 

Noord-Holland Noord 2018-

2028 

 

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.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 66 van dhr. J.H. Leever 

(Ouderen partij NH/VSP) over 

problemen tussen het 

landbouwverkeer en de 

medeweggebruikers op de 

provinciale en gemeentelijke 

wegen in Noord-Holland 

Noord met name de 

gemeente Hollands Kroon 

 

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. 

  

14.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 72 van dhr. M.C.A. Klein 

(CU-SGP) en dhr. F.A.S. Zoon 

(PvdD) over het 

Duurzaamheidsplan in de 

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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Onderwerp 

 

Besluit 

aanbieding van Connexxion 

voor de OV-concessie Noord-

Holland Noord 2018-2028 

 

  

15.  

startnotitie provinciaal 

inpassingsplan N247 

 

Het college besluit: 

1. de startnotitie provinciaal inpassingsplan N247 vast te stellen; 

2. de startnotitie provinciaal inpassingsplan N247 ter informatie aan PS 

te sturen; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

 

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

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    2, 3                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    5                                                    

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    1                                                      

M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    4                             

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    6, 7, 8, 9                                        

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    10, 11, 12, 13, 14, 15                     

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683                                           

 

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. 

 

 


