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Onderwerp 
 

Besluit 

1.  
Besluit aanstellen nieuwe 
PARK 
 

Het college besluit: 
1. een nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) aan te 

stellen voor de komende drie jaar; 
2. PS door middel van brief hierover te informeren. 

  
2.  
Startnotitie provinciaal 
inpassingsplan N241b (A.C. 
de Graafweg) 
 

Het college besluit: 
1. de startnotitie provinciaal inpassingsplan N241b vast te stellen; 
2. de startnotitie provinciaal inpassingsplan N241b ter informatie aan PS 

te sturen. 
  
3.  
Afzien stuiten kostenverhaal 
 

Het college besluit: 
• af te zien van het stuiten van de verjaringstermijn voor het verhalen 

van kosten voor de deelsanering met PFOS in het kader van de aanleg 
van de N201 bij/over de bergbezinkbassins bij Schiphol. 

  
4.  
Voorlopig 
voorkeursalternatief 
Duinpolderweg 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het PlanMER-rapport Duinpolderweg c.a. van 

RoyalHaskoningDHV; 
2. kennis te nemen van het advies van de Adviesgroep Bereikbaarheid 

Haarlemmermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg; 
3. in te stemmen met de nota voorlopig voorkeursalternatief 

Duinpolderweg; 
4. als voorlopig voorkeursalternatief te benoemen het samenstel zoals 

door een meerderheid van de adviesgroep is voorgesteld conform de 
beschrijving in de nota voorlopig voorkeursalternatief op basis van 
het alternatief Zuid; 

5. dit samenstel vrij te geven voor inspraak vanaf 8 januari 2018 met 
een looptijd van 6 weken; 

6. een toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r., de Provinciale 
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit in Zuid-Holland en de 
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling in Noord-Holland in te 
winnen. 

7. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief; 
8. de portefeuillehouder verkeer en vervoer te machtigen om  

redactionele wijzigingen door te voeren n.a.v. dit besluit, dan wel het 
simultaan besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 

  
5.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 104 van mw. C. 
Boelhouwer (SP) over de 
Hoor- en Adviescommissie 
 

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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6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 99 van mw. J.M.E. de 
Groot (SP), mw. O.A.C. de 
Meij (50plus) en mw. L.D. 
Vermaas (PvdD) over 
Dammen en 
waterpeilverlagingen in 
Markenbinnen 
 

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.  
Waterbeschikbaarheid en 
handelingsperspectief 
Haarlemmermeerpolder 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van waterbeschikbaarheid en het 

handelingsperspectief in de Haarlemmermeerpolder en de relatie met 
de omgevingsvisie; 

2. PS te informeren door middel van brief en rapportage; 
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
8.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 106 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over de 
toegankelijkheid van de 
nieuwe vleugel van het 
Provinciehuis voor 
gehandicapten 

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. 

  
9.  
Kansenkaart 
natuurvriendelijke oevers 
provinciale vaarwegen 
 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met de ‘Kansenkaart natuurvriendelijke oevers 

provinciale vaarwegen’; 
2. de voordracht vast te stellen waarmee aan PS wordt voorgesteld om € 

695.500,- ten laste van de reserve TWIN-H, onderdeel GR/3 Integrale 
ILG projecten, in te zetten voor de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers in provinciale vaarwegen; 

3. PS hierover in brief te informeren. 
  
10.  
Beroepsprocedure 
logiesvoorziening Agriport 
 

Het college besluit: 
1. geen hoger beroep in te stellen inzake de uitspraak van de 

Rechtbank Noord-Holland in de beroepsprocedure Agriport 
logiesvoorziening; 

2. PS door middel van brief te informeren. 
  
11.  
Ontwerpbesluit PRV-wijziging 
‘Programma PRV2018 
 

Het college besluit: 
1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit ter inzage te leggen van 8 januari - 5 februari 

2018; 
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
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12.  
Concept Leidraad Landschap 
en Cultuurhistorie 
 

Het college besluit: 
1. de concept Leidraad Landschap en Cultuurhistorie vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te verzoeken de concept Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie te plaatsen op de b-agenda van betreffende PS-
commissies; 

3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  
13.  
Plan-MER Omgevingsvisie 
NH2050 
 

Het college besluit:  
1. in te stemmen met de start van de plan-m.e.r. procedure ten behoeve 

van de Omgevingsvisie NH2050; 
2. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 vast te stellen; 
3. de Notitie Reikwijdte en Detailniveau NH2050 van 22 december t/m 

31 januari ter inzage te leggen middels publicatie op de provinciale 
website; 

4. de gedeputeerde Ruimte en Wonen als coördinerend gedeputeerde 
Omgevingsvisie te machtigen tot het aanbrengen van wijzigingen 
naar aanleiding van de behandeling van Koers NH2050 in Provinciale 
Staten op 18 december; 

5. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
14.  
Intentieovereenkomst 
informatievoorziening 
Stelling van Amsterdam op 
het Hembrugterrein in 
Zaandam 
 

Het college besluit: 
1. de Intentieovereenkomst informatievoorziening van de Stelling van 

Amsterdam op het Hembrugterrein in Zaandam met de stichting 
Zaans Museum, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Zaanstad aan te 
gaan (zie bijlage); 

2. de portefeuillehouder Stelling van Amsterdam te machtigen de 
intentieovereenkomst te ondertekenen; 

3. de portefeuillehouder Stelling van Amsterdam te machtigen 
redactionele wijzigingen aan te brengen in de intentieovereenkomst. 

  
15.  
Reactieve aanwijzing 
bestemmingsplan 
"Wijzigingsplan Buitengebied 
Oostzaan ten behoeve van 
perceel De Heul 18- 
20 te Oostzaan" 
 

Het college besluit: 
1. een aanwijzing geven met betrekking tot de volgende onderdelen van 

het bestemmingsplan " Wijzigingsplan Buitengebied Oostzaan ten 
behoeve van perceel De Heul 18-20 te Oostzaan ": 
a. Artikel 3. Aanpassingen 
b. Artikel 3.1 wonen 
c. Artikel 4. Anti dubbeltelregel 
d. Artikel 5. Overgangsrecht 
e. Artikel 5.1 Overgangsrecht bouwwerken 
f. Artikel 5.2 Overgangsrecht gebruik 
d. Verbeelding: de gebiedsaanduiding wonen (W2) WR A1 

2. dit besluit ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten. 
  
16.  
Ontheffing op grond van 
artikel 34 PRV voor de bouw 
van een kleinschalige 
windturbine in De Rijp 
 

Het college besluit: 
• op grond van artikel 4.1a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 

34 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening de door de gemeente 
Alkmaar aangevraagde ontheffing voor het oprichten van een 
kleinschalige windturbine op het bedrijventerrein De Volger in De 
Rijp, gemeente Alkmaar te verlenen. 
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17.  
Beantwoording 
Statenvragen nr.105 van mw. 
O.A.C. de Meij (50PLUS), 
Mw. C. Boelhouwer (SP), dhr. 
J.H. Leever (ONH) en dhr. F.J. 
Kramer (GL) over de 
keuze voor zwijgplicht 
omwonenden Schiphol 

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. 

  
18.  
Verzoek uitstel subsidie NGA 
netwerk 
 

Het college besluit: 
• voor de subsidie verstrekt in het kader van de Uitvoeringsregeling 

Hoogwaardige communicatienetwerken 2013, Breedband Beemster 
uitstel te verlenen om de activiteiten, in plaats van op 31 december 
2017, uiterlijk 31 december 2018 af te ronden. 

  
19.  
Subsidieplafonds 2018 
 

Het college besluit: 
• de in de bijlage bij dit besluit opgenomen subsidieplafonds voor het 

jaar 2018 vast te stellen. 
  
20.  
Evaluatie Nederlands 
Investerings Agentschap 
(NIA) 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de evaluatie van het Nederlands Investerings 

Agentschap (NIA); 
2. een financiële bijdrage van € 196.105,- te leveren voor 2017, 

voortkomend uit het in 2016 gesloten convenant Rijk-provincies 
aangaande het NIA. 

  
21.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 103 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP), dhr. F.J. 
Kramer (GL) en mw. L.D. 
Vermaas (PvdD) over 
de Haalbaarheidsstudie 
Formule 1 op 
Circuit Zandvoort 

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. 

  
22.  
Stand van zaken breedband 
buitengebied Noord-Holland 
en werkwijze 
marktconsultatie 
 

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

buitengebied Noord-Holland; 
2. in te stemmen met de werkwijze rond de marktconsultatie; 
3. PS te informeren met brief. 

  
23.  
Nalevingsstrategie 
Omgevingsrecht 
 

Het college besluit: 
1. de Nalevingsstrategie Omgevingsrecht 2014 -2017 te verlengen tot 

en met 31 december 2018; 
2. PS door middel van brief op de hoogte te stellen van dit besluit. 
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24.  
Uitvoeringsprogramma’s 
2018 Omgevingsdienst 
IJmond (ODIJ), 
Omgevingsdienst Flevoland 
Gooi- & Vechtstreek (OFGV) 
en Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (RUD NHN) 
 

Het college besluit: 
1. het Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) vast 

te stellen; 
2. het Uitvoeringsprogramma 2018 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek (OFGV) vast te stellen; 
3. het Uitvoeringsprogramma 2018 Regionale Uitvoeringsdienst Noord- 

Holland Noord (RUD NHN) vast te stellen; 
4. Provinciale Staten door middel van brief op de hoogte te stellen van 

dit besluit;  
5. de gedeputeerde Milieu te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  
25.  
Annotatie agenda AB OFGV 
d.d. 20 december 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooien Vechtstreek 
d.d. 20 december 2017; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
26.  
Jaarverslag 
Vergunningverlening, 
Toezicht & Handhaving 2016 
 

Het college besluit: 
1. het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2016 

vast te stellen; 
2. dit verslag toe te sturen aan Provinciale Staten per brief. 

  
27.  
Afsprakenkader 2018 
Omgevingsdienst IJmond en 
Dienstverleningsovereen-
komst 2018 Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord- 
Holland Noord 
 

Het college besluit: 
1. het Afsprakenkader 2018 met de Omgevingsdienst IJmond aan te 

gaan; 
2. de Dienstverleningsovereenkomst 2018 met de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aan te gaan; 
3. de portefeuillehouder Milieu te machtigen de overeenkomsten onder 

punt 1 en 2 te ondertekenen. 
  
28.  
Geannoteerde agenda AB 
ODIJ d.d. 20 december 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond d.d. 20 december 2017;  
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 
  
29.  
Weidevogelmonitoring 
 

Het college besluit: 
• Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 

monitoring van de weidevogelpopulatie. 
  
30.  
Verklaring van geen 
bedenkingen voor windpark 
Spuisluis 

Het college besluit: 
• PS door middel van bijgaande voordracht voor te stellen om de 

verklaring van geen bedenkingen ex artikel 6.5 Besluit 
omgevingsrecht voor het herstructureren van windpark Spuisluis in de 
gemeente Velsen af te geven. 
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31.  
Voornemen tot herijking 
provinciaal 
erfgoedregister in de 
gemeente Medemblik 
 

Het college besluit: 
1. tot het voornemen om in het kader van de herijking van het 

provinciaal erfgoedregister en conform artikel 3, lid 1 van de 
Erfgoedverordening Noord-Holland 2017 in de gemeente Medemblik 
de navolgende monumenten uit het provinciaal erfgoedregister uit te 
schrijven: 
- Zuideinde 4 te Abbekerk; 
- Turfhoek 2 te Medemblik; 
- Vooreiland 1 te Medemblik; 
- Vooreiland 20 te Medemblik; 
- Achterom 9 te Medemblik; 
- Bagijnhof 16 te Medemblik 
- Nieuwstraat 45 te Medemblik; 
- Nieuwstraat 61 te Medemblik; 
- Oosterhaven 9 te Medemblik; 
- Oosterhaven 19 te Medemblik; 
- Oosterhaven 30 te Medemblik; 
- Oosterhaven 42 te Medemblik;| 
- Oosterhaven 46 te Medemblik; 
- Oosterhaven 52 te Medemblik; 
- Tuinstraat 42 te Medemblik; 
- Westerhaven 22 te Medemblik; 
- Westerhaven 29 te Medemblik; 
- Midwouder Dorpsstraat 17 te Midwoud; 
- Midwouder Dorpsstraat 19 te Midwoud; 
- Midwouder Dorpsstraat 23 te Midwoud; 
- Raadhuisplein 1 te Wervershoofd; 
- Grote Zomerdijk 33 te Wognum; 

2. de directeur Beleid te machtigen aan belanghebbenden en de 
gemeente Medemblik dit voornemen bekend te maken en dit besluit 
via Internet en een lokaal nieuwsblad in de gemeente Medemblik te 
publiceren; 

3. PS hierover via brief te informeren. 
  
32.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.107 van mw. OA.C. de 
Meij (50Plus) over COELO 
onderzoek naar  
gemeentelijke samenwerking 

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    23, 24, 25, 26, 27, 28, 29                                           
B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    6, 7, 8, 9                                                                                  
R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    5, 32                                                                 
M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    30, 31                              
I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17                                           
F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344     2, 3, 4                              
H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    18, 19, 20, 21, 22                                           
 
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. 


