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Besluit 

1.  

Reactie op het plan van 

aanpak van de gemeente 

Bergen voor de handhaving 

van illegale bewoning / 

illegale recreatiewoningen 

 

 

Het college besluit: 

1. in stap 3 van de bestuurlijke interventieladder te blijven ten aanzien 

van de handhaving van illegale bewoning / illegale recreatiewoningen 

in de gemeente Bergen en hieraan voorwaarden te verbinden over de 

te nemen vervolgstappen en de voortgang; 

a. de gemeente Bergen over dit besluit te informeren door middel 

van brief; 

b. een afschrift van deze brief aan de gemeenteraad van Bergen te 

sturen door middel van brief; 

c. een bestuurlijk overleg in te plannen in oktober tussen de 

verantwoordelijke gedeputeerde en de portefeuillehouder van de 

gemeente Bergen om de vervolgstappen te bespreken en de 

voortgang te monitoren; 

2. Provinciale Staten over dit besluit te informeren door middel van 

brief. 

  

2.  

Verklaring van geen 

bedenkingen windpark 

Nieuwe Hemweg 

 

Het college besluit: 

 PS door middel van voordracht voor te stellen om de verklaring van 

geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht af te geven 

voor het herstructureren van windpark Nieuwe Hemweg gelegen aan 

de Nieuwe Hemweg en de Westhavenweg te Amsterdam. 

  

3.  

Verklaring van geen 

bedenkingen windpark 

Havenwind 

 

Het college besluit: 

 PS door middel van voordracht voor te stellen om de verklaring van 

geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht voor het 

herstructureren van windpark Havenwind gelegen nabij de 

Noordzeeweg te Amsterdam af te geven. 

  

4.  

Beantwoording Statenvragen 

nr. 70 van mw. J.M.E. de 

Groot en mw. C. Boelhouwer 

(SP) over PWN 

 

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.  

Coördinatiebesluit 

versterking 

Markermeerdijken; start van 

de openbare procedure 

 

Het college besluit: 

1. op grond van artikel 5.8 Waterwet de voorbereiding van de 

uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor het projectplan Waterwet 

versterking Markermeerdijken te coördineren; 

2. de betrokken bestuursorganen, zijnde: het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, de gemeente Hoorn, de gemeente 

Koggenland, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente Waterland, 

de gemeente Amsterdam, de Omgevingsdienst Amsterdam 

Noordzeekanaalgebied, de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord en 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hierover met de 

bijgevoegde brieven te informeren; 

3. de directeur Beleid te machtigen voor het aanpassen van de in de 

brieven genoemde data indien er vertraging optreedt bij de 
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besluitvorming en aanlevering van de noodzakelijke documenten 

door het Hoogheemraadschap en/of Alliantie dan wel door andere 

bevoegde gezagen; 

4. door middel van brief PS te informeren over dit besluit. 

  

6.  

Regionaal Actieprogramma 

Wonen (RAP) regio Gooi en 

Vechtstreek 2016 – 2020 

 

Het college besluit: 

1. het regionaal Actieprogramma Wonen regio Gooi en Vechtstreek 2016 

- 2020 vast te stellen; 

2. de regio door middel van brief te informeren; 

3. Provinciale Staten over bovengenoemde besluiten te informeren door 

middel van brief met nummer 909557/982064. 

  

7.  

Regionaal Actieprogramma 

(RAP) Wonen 2016- 

2020 Regio Amstelland-

Meerlanden, Amsterdam, 

Zaanstreek-Waterland 

 

Het college besluit: 

1. het regionaal Actieprogramma Wonen regio Amstelland-Meerlanden, 

Amsterdam, Zaanstreek-Waterland 2016 - 2020 vast te stellen;  

2. de regio door middel van brief te informeren; 

3. Provinciale Staten over bovengenoemde besluiten te informeren door 

middel van brief met nummer 909557/982064. 

  

8.  

Omgevingsverordening 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het memo ‘Omgevingsverordening’ en te kiezen 

voor een gecombineerde aanpak: Opstellen van de 

Omgevingsverordening inclusief voorstel voor de overgangsperiode 

tot de invoering van de Omgevingswet; 

2. PS door middel van brief te informeren 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

9.  

Vaststellen Afsprakenkader 

koopovereenkomst Crailo 

(d.d. 4 juli 2017) en 

informeren PS 

 

Het college van GS besluit: 

1. de afspraken in het Afsprakenkader koopovereenkomst Crailo zoals 

dat tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 4 juli 2017 is overeengekomen 

met de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren te bevestigen; 

2. PS te informeren over het Afsprakenkader koopovereenkomst Crailo 

door middel van de brief. 

  

10.  

Begroting 2018 van de 

Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) 

 

Het College besluit: 

1. in te stemmen met de Begroting 2018 van de Metropoolregio 

Amsterdam (MRA) en het MRA Werkplan 2018; 

2. de voordracht vast te stellen waarbij aan PS wordt voorgesteld om in 

te stemmen met de Begroting 2018 van de MRA; 

3. de voordracht met bijlagen aan PS te zenden door middel van brief. 

  

11.  

Aanpassen Verordening 

Faunabeheer 

Het college besluit: 

1. aan Provinciale Staten via een voordracht voor te stellen de 

Verordening Faunabeheer Noord-Holland aan te passen; 

2. PS via brief hierover te informeren. 
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12.  

Ontwikkelperspectief 

Binnenduinrand Zuid-

Kennemerland 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het vrijgeven voor inspraak van het concept-

ontwikkelperspectief Binnenduinrand Zuid-Kennemerland in bijlage 5; 

2. Provinciale Staten door middel van de brief in bijlage 4 te informeren 

over het “Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”. 

  

13.  

Opties begrotingswijziging 

Kostprijssystematiek OFGV 

 

Het college besluit: 

1. in het kader van de schriftelijke ronde van het Algemeen Bestuur van 

de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) over vier 

opties voor verwerking van de invoering van de kostprijssystematiek 

in de begrotingswijziging, te stemmen voor optie 3: 

begrotingswijziging KPS met mitigatie en bijbehorende 

resultaatsbestemming 2016 met inzet van resultaat 2016; 

2. de brief te versturen aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur (DB) 

van de OFGV. 

 

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

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    1, 12, 13                                       

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    4, 5 

M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    2, 3                              

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

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    9, 10                               

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    11                                           

 

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. 

 


