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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Detailhandel. Opheffen 
gemeenschappelijke regeling 
en vaststellen Reglement 
Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland 
Zuid 
 

Het college besluit: 
1. te constateren dat door de uittreding van de Stadsregio Amsterdam 

uit de Gemeenschappelijke Regeling Adviescommissie Detailhandel 
Noord-Holland-Zuid, in verband met het gewijzigde takenpakket en 
het overgaan van de stadsregio naar de vervoerregio Amsterdam, 
deze gemeenschappelijke regeling is opgeheven;  

2. het Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid vast 
te stellen waarbij het vigerende reglement wordt ingetrokken; 

3. de directeur beleid te machtigen om in het vervolg namens GS op 
grond van artikel 3, 4 en 5 van het Reglement Adviescommissie 
Detailhandel Noord-Holland Zuid de leden en voorzitter te benoemen 
en de secretaris aan te wijzen van de Adviescommissie Detailhandel 
Noord-Holland Zuid; 

4. Provinciale Staten te informeren over bovengenoemde besluiten door 
middel van brief. 

  
2.  
Regionale structuurvisie 
detailhandel IJmond 2016 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de regionale structuurvisie detailhandel IJmond; 
2. dat de regionale structuurvisie detailhandel IJmond voldoet aan de 

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

3. de colleges van B&W van de gemeenten in de regio IJmond (Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen) door middel van brieven hierover te informeren. 

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

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.153 van dhr. W. 
Hoogervorst en mw. C. 
Boelhouwer (SP) over 
brugbediening door Trigion 

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.  
Bodemenergieplan 
Waarderpolder en 
Oostradiaal, gemeente 
Haarlem 
 

Het college besluit: 
1. het bodemenergieplan Waarderpolder en Oostradiaal te betrekken bij 

toetsing van vergunningaanvragen voor open warmte-koude 
opslagsystemen; 

2. de gemeente Haarlem te informeren door middel van brief. 
  
5.  
Ontwerpbesluit aanwijzen 
zwemplekken 2017 
 

Het college besluit: 
1. de volgende ontwerpbesluiten vast te stellen: 

a. op grond van artikel 4.12 lid 3 van het Waterbesluit het 
regionaal waterplan provincie Noord-Holland Watervisie 2016-
2021 tussentijds te herzien, waarbij de functie zwemwater 
wordt toegekend aan: 

• Hooge Oude Veer (gemeente Hollands Kroon); 
en de functie zwemwater wordt ingetrokken voor 
• Purmerringvaart (gemeente Purmerend); 
• Spartelvijver Twiske Poort (gemeente Oostzaan); 
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b. op grond van artikel 10b, lid 2 van de Wet hygiëne en 
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de 
zwemplekken in oppervlaktewater aan te wijzen, zoals 
opgenomen in bijlage 4 bij dit besluit; 

2. de onder 1. genoemde ontwerpbesluiten en de toelichting daarop ter 
inzage te leggen conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht en dit te publiceren in de regionale bladen; 

3. de betrokken locatiehouders en waterbeheerders per brief op de 
hoogte te stellen van de ter inzage legging.   

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.141 van dhr. A.E. van 
Liere (Partij voor de Dieren) 
over onnodig onveilige 
website 

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. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.154 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over de 
fusielocatie van de drie 
Egmondse voetbalclubs ten 
zuiden van de Egmonder-
straatweg in Egmond aan 
den Hoef, gemeente Bergen 

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. 

  
8.  
Wob-verzoek 
Motorcrossterrein 
 
 

Het college besluit: 
1. de gevraagde informatie over het motorcrossterrein Hollands Kroon 

grotendeels openbaar te maken en verzoeker hierover te informeren 
door middel van bijgevoegd besluit; 

2. Provinciale Staten via brief te informeren;  
3. de openbaar te maken documenten te publiceren op 

http://www.noord-holland.nl/Wob. 
  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.150 van dhr.  J.J.A.M. van 
Hooff (PVV) over 
automobilisten niet KO door 
bokswedstrijd Heijmans en 
Provincie inzake N23 
 

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. 

  
10.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.155 van dhr. M.C.A. Klein 
(Christen Unie-SGP), dhr. N. 
Papineau Salm (PvdA) en dhr.  
J.M. Bruggeman (SP) over 
social return in aanbesteding 
OV-concessie NHN 

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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11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.140 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) en mw. 
O.A.C. de Meij (50plus) over 
asbesthoudende 
baggerspecie in De Glip, 
gemeente Heemstede 

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.  
Raadsinformatiebrief Crailo 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de concept-raadsinformatiebrief over het 

gezamenlijke onderzoek van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum 
en Laren naar de mogelijkheid om gezamenlijk het gehele Crailo-
terrein aan te kopen van de provincie Noord-Holland; 

2. dat aankoop van het gehele Crailo-terrein door de drie genoemde 
gemeenten een interessante mogelijkheid is en daarom actief mee te 
werken aan het (haalbaarheids)onderzoek door deze gemeenten; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren en daarbij de 
provinciesecretaris te machtigen om de definitieve 
raadsinformatiebrief als bijlage aan deze brief toe te voegen.  

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   4, 5, 6                                        
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   1, 2                                        
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189   7, 8                              
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   3, 9, 10, 11, 12                                        
 
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. 
 
 


