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Onderwerp 

 

Besluit 

1.  

Uitvoeringstrategie Plabeka 

3.0 "Ruimte voor werken in 

de MRA van morgen 2017-

2030" 

 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de uitvoeringsstrategie Plabeka 3.0 "Ruimte voor 

werken in de MRA van morgen 2017-2030"; 

2. de bestuurlijke afspraken, zoals opgenomen in Hoofdstuk 4 van de 

bovengenoemde uitvoeringsstrategie te onderschrijven; 

3. te constateren dat deze bestuurlijke afspraken, zodra zij zijn 

vastgesteld door de colleges van de betrokken gemeenten, 

aangemerkt kunnen worden als afspraken over stedelijke 

ontwikkelingen in de zin van artikel 5a van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening en artikel 3 van de Uitvoeringsregeling regionale 

afspraken nieuwe stedelijke ontwikkelingen 2017; 

4. de portefeuillehouder te machtigen om de Noord-Hollandse MRA-

gemeenten met brief te informeren over hoe het college wil omgaan 

met de uitvoering van de afspraken; 

5. PS door middel van brief te informeren. 

  

2.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.42 van dhr. M.S. Ludriks 

(PVV) over neem grote 

zorgen Gasunie eindelijk 

serieus bij Windpark  

Westeinde 

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.  

Vaststelling beleidsregel 

wegwedstrijden Noord-

Holland 

Het college besluit: 

1. de beleidsregel wegwedstrijden vast te stellen; 

2. de gedeputeerde te machtigen -gehoord de vergadering- tekstuele 

en/of redactionele wijzigingen aan te brengen. 

  

4.  

Nieuwe huurovereenkomst 

oefenterrein Veiligheidsregio 

Crailo 

 

Het college besluit: 

1. in het kader van een nieuwe huurovereenkomst met de 

Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek ten behoeve van het 

oefencentrum op Crailo: 

a. vast te houden aan de eerder gemaakte afspraken over de nieuwe 

huurprijs; 

b. de Veiligheidsregio te verzoeken om bij te dragen aan de 

noodzakelijke bodemsanering; 

c. een actuele omgevingsvergunning als randvoorwaarde te stellen 

voor de verhuur van het oefencentrum; 

2. de brief waarin bovenstaande uitgangspunten zijn verwoord aan de 

Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek te verzenden; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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5.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.56 van mw. O.A.C. de 

Meij (50plus) over 

toegankelijkheid 

bussen voor rolstoelen 

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.  

Onderzoeksplan second 

opinion midterm review 

Uitvoeringsprogramma 

Coalitieakkoord Ruimte voor 

Groei 

Het college besluit: 

 het onderzoeksplan second opinion midterm review 

Uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord Ruimte voor Groei vast te 

stellen. 

  

7.  

Rapportages 

luchtkwaliteitsmetingen 

IJmond, Havengebied 

Amsterdam en 

Haarlemmermeer 2016 

 

Het college besluit: 

1. de datarapporten luchtkwaliteit voor de regio’s IJmond, 

Haarlemmermeer en het havengebied van Amsterdam vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te informeren over de resultaten door middel van 

de bijgevoegde brief; 

3. de datarapporten luchtkwaliteit 2016 te plaatsen op de provinciale 

website; 

4. de datarapporten luchtkwaliteit te verspreiden onder de 

belanghebbende derden door middel van bijgevoegde brieven. 

  

8.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.39 van mw. C. Weemhoff 

(D66) en W. Koning-Hoeve 

(CDA) over Natuur Netwerk 

Nederland en de rol van 

agrariërs 

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. 

  

9.  

Houtrakpolder aanpassing 

ambitiekaart 

natuurbeheerplan en 

ophoging subsidieplafond 

kwaliteitsimpuls SKNL 

Het college besluit: 

1. de ambitiekaart in het Natuurbeheerplan 2017 aan te passen voor de 

gebieden in de Houtrakpolder waar Staatsbosbeheer natuur wil 

versterken (zie bijlage); 

2. het subsidieplafond voor kwaliteitsimpuls in de Uitvoeringsregeling 

subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland (SKNL) 

op te hogen met € 550.000,-, naar € 925.000 en het subsidieplafond 

voor inrichting nieuwe natuur te verlagen met een bedrag van € 

550.000,- tot € 950.000; 

3. voornoemd besluit 2 te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  

 

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

 

                                                                                                   over de nummers: 

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

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   6    
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M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   2     

F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   3, 4, 5                   

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   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. 

 

 

 


