OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 JUNI 2017
Onderwerp

Besluit

1.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.38 van mw. C. Boelhouwer
(SP) over Alkmaarse locatie
De definitieve tekst van de antwoorden van deze Statenvragen is nog in
van Open Universiteit
bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit
beschikbaar.
2.
Stand van zaken
Toekomstperspectief en
Zonering Noord-Hollandse
Kust

3.
Tussenresultaten
Corridordialoog
Kennemerlijn
4.
Beslissing op bezwaar Wob
besluit N23

5.
Evaluatie
Beheergrondbanken

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de stand van zaken inzake het
Toekomstperspectief en zonering Kustpact Noord-Holland en van de
momentopname pijplijnprojecten Kustpact Noord-Holland;
2. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
 kennis te nemen van de tussenresultaten die zijn voortgekomen uit
de corridordialoog Kennemerlijn.
Het college besluit:
1. conform het advies van de hoor- en adviescommissie het
bezwaarschrift gericht tegen het besluit op het verzoek om
openbaarmaking van documenten betreffende de N23 (besluit van
1 februari 2017, kenmerk 882283/906624) ongegrond te verklaren;
2. een aantal documenten, als aangegeven op de bij de beslissing
gevoegde inventarislijst, alsnog openbaar te maken wegens
veranderde omstandigheden door middel van publicatie op de
website;
3. bezwaarde hierover te informeren door middel van bijgevoegd
besluit;
4. Provinciale staten te informeren over deze beslissing door middel van
brief.
Het college besluit:
1. het rapport "Evaluatie beheergrondbanken" vast te stellen;
2. kennis te nemen van de reactie op het evaluatierapport van de
Gebiedscommissie Laag Holland en van de Kavelruilcommissie
Noordelijke Vechtstreek (rapport bijlage 5);
3. de uitkomsten uit het onderzoek en de reactie van de
Gebiedscommissie en Kavelruilcommissie te betrekken in de volgende
actualisatie van het grondbeleid;
4. PS te informeren via brief;
5. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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6.
Beantwoording Statenvragen
nr.46 van dhr. M. Deen (PVV)
over budgetoverschrijdingen
infrastructurele projecten

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.
HOV in 't Gooi – Brief
Het college besluit:
aanvulling voorstel gemeente 1. de brief te verzenden aan de gemeente Huizen met een aanvulling
Huizen
van het voorstel van GS van 22 maart jl. om tot een oplossing te
komen voor de bestuurlijke impasse rondom het project HOV in ‘t
Gooi;
2. Provinciale Staten met brief te informeren;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
8.
Beantwoording Statenvragen
nr.43 van dhr. D. J. van der
Sluis (PVV) over
damhertenbeheer in ZuidKennemerland
9.
Ontwerp-Natuurbeheerplan
2018

10.
Ontwerp-luchthavenbesluit
en m.e.r.-beoordeling
Helihaven Loodswezen
IJmuiden

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.

Het college besluit:
1. het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 en de bijbehorende digitale
kaarten vast te stellen;
2. het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 en de bijbehorende kaarten
conform afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht ter inzage
te leggen in de periode van 15 juni tot en met 26 juli 2017;
3. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van
redactionele aanpassingen in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 en
de daarbij behorende brieven;
4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief;
5. de gemeenten en organisaties waaronder natuurbeheerders, de
agrarische collectieven en de waterschappen in Noord-Holland, te
informeren door middel van brieven.
Het college besluit:
1. de ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie helihaven Loodswezen
IJmuiden vast te stellen en te constateren dat er geen noodzaak is tot
het opstellen van een Milieueffectrapport (MER);
2. het ontwerp-luchthavenbesluit (LHB) Loodswezen IJmuiden vast te
stellen;
3. het ontwerp-LHB en de m.e.r.-beoordelingsnotitie ter inzage te
leggen;
4. PS over deze besluiten te informeren door middel van brief;
5. de helihaven Loodswezen IJmuiden en het college van B&W van de
gemeente Velsen te informeren door middel van brieven;
6. de tekst van de publicatie vast te stellen en het LHB en m.e.r.beoordelingsbesluit bekend te maken in regionale dag-/weekbladen.
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11.
Vergunning windpark
Het college besluit:
Westeinde aan het Jaagpad te 1. de omgevingsvergunning voor de vervanging van Windpark Westeinde
Breezand in
aan het Jaagpad te Breezand in Hollands Kroon te verlenen;
Hollands Kroon
2. de vergunning en bijbehorende stukken na vaststelling gedurende 6
weken ter inzage te leggen;
3. PS te informeren door middel van brief;
4. de indieners van een zienswijze te informeren via brief;
5. de gemeente te informeren via brief.
12.
Goedkeuring projectplan
Prins Hendrikzanddijk Texel

Het college besluit:
1. het door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier op 17 mei 2017 vastgestelde projectplan Prins
Hendrikzanddijk Texel conform artikel 5.7, lid 1, van de Waterwet
goed te keuren;
2. mede op basis van het toetsingsadvies van de Commissie voor de
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) te concluderen dat de
milieueffectrapportage (MER) de essentiële informatie bevat om het
milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de goedkeuring van
het projectplan;
3. het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
samen met het projectplan Prins Hendrikzanddijk Texel, inclusief de
onderliggende rapporten waaronder het MER, het Toetsingsadvies van
de commissie voor de m.e.r., de Nota Beantwoording Zienswijzen en
alle uitvoeringsbesluiten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.8
en 5.9 van de Waterwet vrij te geven voor beroep en gedurende zes
weken ter inzage te leggen en te publiceren;
4. het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, de Minister van Infrastructuur en Milieu, de overige
bevoegde gezagen en Burgemeester en Wethouders van gemeente
Texel van bovenstaande besluiten schriftelijk in kennis te stellen met
bijgaande brieven;
5. PS te informeren over het besluit met brief;
6. de portefeuillehouder Water te machtigen voor redactionele
wijzigingen in de publicatietekst.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
M. Hartog
R. van der Werf
F. Paardekooper
H. Wijker

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(06)
(06)
(06)
(06)
(06)
(06)

4632
4813
4813
3168
1860
5316

over de nummers:
1, 9, 10
12
11
2, 3
4, 5, 6, 7
8

3669
7779
9088
8189
9344
8683

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.
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