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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Distriport 
 

Het college besluit: 
1. Distriport geheel te benoemen als niet te ontwikkelen 

bedrijventerrein; 
2. dit besluit in te brengen in het op te stellen ‘Regionaal convenant 

werklocaties West-Friesland’;  
3. de brief te sturen aan B&W Koggenland;  
4. PS te informeren met brief; 
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
2.  
Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) Velsen 
Voortgangsrapportage t/m 
dec 2016 
 

Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage t/m december 2016 van het project HOV 

Velsen vast te stellen; 
2. de portefeuillehouder te machtigen redactionele wijzigingen in de 

voortgangsrapportage aan te brengen; 
3. de rapportage door middel van brief aan te bieden aan Provinciale 

Staten. 
  
3.  
Stand van zaken aanpak 
knelpunten regionale 
fietsnetwerk 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de stand van zaken van de aanpak van de 

knelpunten op het regionale fietsnetwerk en; 
2. PS door middel van brief te informeren. 

  
4.  
Westas 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de uitkomsten en conclusies van de Ruimtelijk 

Economische Verkenning Westas (REVW); 
2. in te stemmen met de aan de Stuurgroep Westas voorgestelde 

besluiten conform bijgaande memo (bijlage 3); 
3. de portefeuillehouder te machtigen in de Stuurgroep Westas met de 

onder 1 en 2 genoemde besluiten in te stemmen; 
4. het rapport REVW met begeleidende brief ter kennisname toe te 

zenden aan Provinciale Staten en de portefeuillehouder te machtigen, 
na besluitvorming in uw college, redactionele wijzigingen aan te 
brengen in de begeleidende brief. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.45 van dhr. A.E. Tijssens 
(D66) over Fietspad Oase-
Zandvoortselaan 
 

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.  
Informatie over keuze 
intensiteitsniveaus VTH-
taakuitvoering i.h.k.v. Wet 
natuurbescherming 
 

Het college besluit:  
1. het onderzoeksrapport ‘Inwerkingtreding Wet natuurbescherming. 

Onderzoek naar intensiteitsniveaus uitvoering VTH-taken van de 
provincie Noord-Holland’ , ter kennisname te sturen aan Provinciale 
Staten; 

2. Provinciale Staten hierover  te informeren door middel van brief. 
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7.  
Bezoekersonderzoek natuur- 
en recreatiegebieden Noord- 
Holland 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Bezoekersonderzoek Natuur- en 

recreatiegebieden Noord-Holland 2016 in bijlage 4; 
2. dit rapport ter kennisname te sturen aan Provinciale Staten door 

middel van de aanbiedingsbrief in bijlage 2; 
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
8.  
Stiltegebiedenbeleid Noord-
Holland 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het eindrapport ‘Versterking 

Stiltegebiedenbeleid van Noord-Holland’; 
2. dit rapport ter bespreking te sturen naar Provinciale Staten door 

middel van de aanbiedingsbrief; 
3. op basis van de aanbevelingen van het rapport, stiltetafels te 

organiseren om de uitgangspunten voor handhaafbaar en uitvoerbaar 
beleid voor stiltegebieden verder uit te werken; 

4. de aanbevelingen van het rapport en de uitkomsten van de stiltetafels 
mee te nemen in het traject van de provinciale Omgevingsvisie. 

  
9.  
Perspectief Groene Hart 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het Perspectief Groene Hart, zoals dat door de 

stuurgroep Groene Hart op 25 april j. is vastgesteld; 
2. aan Provinciale Staten door middel van Statenvoordracht voor te 

stellen dit document te aanvaarden als bouwsteen voor de provinciale 
Omgevingsvisie onder voorbehoud dat in 2040 opwekking en 
verbruik van energie in het Groene Hart (voor huishoudens en 
bedrijven) in evenwicht zijn en dat t.a.v. het thema bereikbaarheid 
bestaande corridors worden versterkt in plaats van aanleg van nieuwe 
corridors. 

  
10.  
Ontwerpbesluit verrekening 
tussen Gooise Meren en 
Weesp als gevolg van de 
grenscorrectie 
Bloemendalerpolder 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit inzake verrekening tussen Gooise Meren en Weesp 

als gevolg van de grenscorrectie Bloemendalerpolder vast te stellen; 
en 

2. de colleges van B&W van Gooise Meren en Weesp door middel van 
brieven dit ontwerpbesluit toe te sturen en in de gelegenheid te 
stellen daarover uiterlijk op 21 juli 2017 hun zienswijze naar voren te 
brengen; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.44 van dhr. A.E. Tijssens 
en dhr. Z. Yurdakul (D66) 
over duurzame investeringen 
netbeheerder Alliander 
 

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. 

  
 
 

 



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 MEI 2017 
 

 3 

Onderwerp 
 

Besluit 

12. 
Resultaten meetronde 
grondwaterkwaliteit 2016  
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 

2015-2016 en de notitie KRW (Kaderrichtlijn Water) tussenronde 
Noord-Holland 2016; 

2. het rapport Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 en de notitie 
KRW tussenronde Noord-Holland 2016, met begeleidende brief, ter 
informatie aan PS toe te zenden; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.40 van dhr. F.J. Kramer 
(GroenLinks) over 
subsidiëring van 
aanlegsteigers in de Oude 
Haven van Hilversum 

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. 

 
 
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          
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779   12, 13                                          
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074   10    
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088   11     
F. Paardekooper  tel. (06) 1860 9344   2, 3                   
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683   1, 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. 
 
 
 


