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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Wob-verzoek Pittige Politiek 
 

Het college besluit: 
1. Het verzoek dat ingediend is door Pittige Politiek deels in te willigen; 
2. Een brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden;  
3. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de 

beantwoording van dit verzoek; 
4. Bijgevoegde stukken openbaar te maken;  
5. De openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noord-

holland.nl/wob. 
  
2.  
Wob-verzoek RTV NH 
 

Het college besluit:  
1. Het verzoek dat ingediend is door RTV NH deels in te willigen;  
2. Een brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden; 
3. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de 

beantwoording van dit verzoek; 
4. Bijgevoegde stukken openbaar te maken; 
5. De openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noord-

holland.nl/wob. 
  
3.  
Wob-verzoek dhr. E. Geels 
 

Het college besluit: 
1. Het verzoek dat ingediend is door E. Geels deels in te willigen;  
2. Een brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden;  
3. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de 

beantwoording van dit verzoek; 
4. Bijgevoegde stukken openbaar te maken; 
5. De openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noord-

holland.nl/wob. 
  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 2 van dhr. J.M. 
Bruggeman en mw. C. 
Boelhouwer (SP) over het 
voortbestaan van de 
onafhankelijke regionale 
dagbladpers 

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.  
Wob-verzoek Berkhout is 
Boos d.d. 13 december 2016 
 
 

Het college besluit: 
1. Te beslissen op het verzoek om informatie van de Stichting & 

Belangengroep Berkhout is Boos d.d. 13 december 2016 over alle 
documenten met betrekking tot Distriport vanaf 11 februari 2016; 

2. Een brief ter beantwoording van dit verzoek te verzenden aan de 
Stichting & Belangengroep Berkhout is Boos; 

3. Provinciale Staten door middel van een brief te informeren over de 
beantwoording van dit verzoek; 

4. De openbaar gemaakte documenten te publiceren op www.noord-
holland.nl/wob. 

  



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 JANUARI 2017 
 

 2 

 
6.  
Stand van zaken MKB-
innovatiefondsen 
 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de MKB-

innovatiefondsen; 
2. De mogelijkheden te verkennen om een gezamenlijk Proof-of- 

Conceptfonds op te richten met de Universiteit van Amsterdam; 
3. Een brief aan PS te verzenden. 

  
7.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.158 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP) over Polder 
Westzaan N246 
 

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.  
Instemming met partiële 
herziening PAS 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de partiële herziening van het Programma Aanpak 

Stikstof, de geactualiseerde gebiedsanalyses en de Nota van 
Antwoord op de ingediende zienswijzen; 

2. In te stemmen met de bijlage bij artikel 2.5 van de Regeling 
natuurbescherming, die voorziet in de provinciale prioritaire 
projectenlijst; 

3. In te stemmen met het beperken van de hoeveelheid depositieruimte 
die in AERIUS Register 16 beschikbaar wordt gesteld op locaties waar 
depositiestijgingen zijn berekend; 

4. In te stemmen met de gelimiteerde inzet van ontwikkelingsruimte uit 
de tweede tranche van de eerste PAS-periode voor de mogelijke 
situatie dat de in Register 16 beschikbare vrije ruimte wordt 
overschreden ten gevolge van reeds verleende vergunningen; 

5. In te stemmen met de verhoging van de grenswaarde tot 1 
mol/ha/jaar, indien uit AERIUS Register 16 blijkt dat dit voor één of 
meer gebieden weer mogelijk is; 

6. Provinciale Staten over deze besluiten met een brief te informeren. 
  
9.  
Biodiversiteit in Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. Het rapport “Biodiversiteit in Noord-Holland” vast te stellen; 
2. Het rapport ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten via een 

brief; 
3. De portefeuillehouder Natuur te machtigen redactionele wijzigingen 

door te voeren. 
  
10.  
Aanwijzing gedeputeerde  
A. Tekin als lid van AB 
recreatieschappen en 
plassenschap Loosdrecht 
 

Het college besluit: 
1. De bijgaande Statenvoordracht vast te stellen waarin wordt 

voorgesteld dat gedeputeerde A. Tekin wordt aangewezen als lid van 
het algemeen bestuur van de volgende gemeenschappelijke 
regelingen: 
recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer, recreatieschap 
Spaarnwoude, recreatieschap Groengebied Amstelland, recreatieschap 
Twiske-Waterland en Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007 en 
gedeputeerde J.H.M. Bond als zijn plaatsvervanger; 

2. De betrokken organisaties na besluitvorming door PS te informeren. 
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11.  
Aanwijzing gedeputeerde  
A. Tekin als lid van AB van 
Omgevingsdiensten, 
Schadeschap Schiphol en 
Stichting Leefomgeving 
 

Het college besluit: 
1. Op grond van artikel 9 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord gedeputeerde A. 
Tekin, als portefeuillehouder Milieu, namens Gedeputeerde Staten aan 
te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en gedeputeerde J.H.M. Bond 
als zijn plaatsvervanger; 

2. Op grond van artikel 4, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst IJmond, gedeputeerde A. Tekin, als 
portefeuillehouder Milieu, namens Gedeputeerde Staten aan te wijzen 
als lid van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst IJmond en 
gedeputeerde J.H.M. Bond als zijn plaatsvervanger;  

3. Op grond van artikel 6, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek, gedeputeerde A. 
Tekin, als portefeuillehouder Milieu, namens Gedeputeerde Staten aan 
te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi- en Vechtstreek en gedeputeerde J.H.M. Bond als 
zijn plaatsvervanger; 

4. Conform artikel 5, lid 3c van de Gemeenschappelijke Regeling 
Schadeschap Luchthaven Schiphol, gedeputeerde Schiphol, de heer 
Tekin aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van het 
Schadeschap Luchthaven Schiphol; 

5. De Raad van Toezicht van de Stichting Bevordering Leefomgeving 
Schipholregio conform artikel 9, lid 2 van de statuten te informeren 
over de benoeming van de heer A. Tekin tot gedeputeerde Schiphol; 

6. De betrokken organisaties via brieven te informeren. 
7. PS te informeren per brief. 

  
12.  
Gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst IJmond 
(ODIJ) 
 

Het college besluit: 
1. Onder voorbehoud van toestemming van Provinciale Staten in te 

stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst IJmond en de toetreding van de colleges 
van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bloemendaal, 
Edam-Volendam, Heemstede, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, 
Wormerland en Zandvoort; 

2. Provinciale Staten toestemming te vragen voor het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond en voor de 
toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Oostzaan, 
Landsmeer, Waterland, Wormerland en Zandvoort; 

3. De statenvoordracht vast te stellen;  
4. Na verkregen toestemming van Provinciale Staten het bestuur van de 

Omgevingsdienst IJmond over de besluiten te informeren; 
5. De gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond, na de 

verkregen instemming van de colleges van de deelnemers, bekend te 
maken door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant. 
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13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.1 van dhr. M.S. Ludriks 
(PVV) over Windmolens 
draaien illegaal rondjes 
boven landbouwgrond en 
creëren gevaarlijke situatie 

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.  
Planschadeovereenkomsten 
vergunningverlening 
windparken Waardpolder en 
Groetpolder 
 

Het college besluit: 
1. De planschadeovereenkomst vergunningverlening windpark 

Waardpolder aan te gaan met WP Energiek B.V.; 
2. De planschadeovereenkomst vergunningverlening windpark 

Groetpolder aan te gaan met Windmolens Groetpolder BV.; 
3. De portefeuillehouder Duurzame Energie te machtigen beide 

overeenkomsten te ondertekenen. 
  
15.  
Overeenkomst ‘Green Deal 
Aardgasvrije Wijken’ 
 

Het college besluit: 
1. Ermee in te stemmen dat het Interprovinciaal Overleg (IPO), mede 

namens Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland, de 
overeenkomst ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’ aangaat met de 
Rijksoverheid, gemeenten, netbeheerders en koepelorganisaties - 
waaronder Netbeheer Nederland en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG)-; 

2. De gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland de heer H. Weber te 
machtigen om de overeenkomst ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’ 
namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) te tekenen;  

3. De gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland de heer H. Weber te 
machtigen uitsluitend redactionele wijzigingen aan te brengen in de 
overeenkomst ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’ namens het 
Interprovinciaal Overleg (IPO); 

4. Ermee in te stemmen dat de Ambtelijke Advies Commissie Energie 
van het IPO (AAC E) de voortgang van de uitvoering van de afspraken 
in de overeenkomst ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’ volgt en 
bewaakt; 

5. PS te informeren via brief. 
  
16.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.149 van mw. S.S. 
Doevendans (PvdA) over 
Klimaatcoalitie 
 

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 

  
17.  
Nulmeting Watervisie 2021 
 

Het college besluit:  
1. Het rapport ‘Nulmeting Watervisie 2021’ vast te stellen; 
2. Het rapport, met begeleidende brief, ter informatie aan PS toe te 

zenden. 
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18.  
Antwoordbrief Hollands 
Kroon over verplaatsing 
Royal ZAP 
 

Het college besluit: 
1. De antwoordbrief aan het college van de gemeente Hollands Kroon 

over de verplaatsing van Royal ZAP te verzenden; 
2. PS via een brief te informeren. 

  
19.  
Zeestad; 
Goedkeuringsbesluit 
Atlantikwall en 
Stationslocatie 
 

Het college besluit: 
1. Als aandeelhouder in Zeestad Beheer B.V. in te stemmen met de 

volgende voorstellen zoals opgenomen in de schriftelijke 
goedkeuringsbesluiten d.d. 12 december 2016: 
− de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 

voor de oprichting van het Waddenfonds Projectbureau 
Atlantikwall; 

− de directeur van Zeestad Beheer B.V. goedkeuring te verlenen 
voor het verstrekken van de opdracht inzake herinrichting 
Stationslocatie; 

2. De portefeuillehouder te machtigen de goedkeuringsbesluiten te 
ondertekenen. 

  
20.  
Ongeoorloofde 
dreigementen bij 
totstandkoming van de 
grondovereenkomsten 
windpark Westfrisia 

Het college besluit: 
• De brief aan PS te verzenden. 

 
 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669        7, 8, 9, 10, 11, 12                                
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779          17                                
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074                              4 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088                                13, 14, 15, 16, 20       
R. van der Werf  tel. (06) 3168 8189                              18, 19 
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344         1, 2, 3                           1       
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683                            5, 6             
 
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. 
 
 


