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1.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.23 van dhr. T.M. 

Buijtendorp, dhr. F.K. de 

Groot, mw. A.J.C.E. Strens en 

dhr. A.E. Tijssens (D66) over 

column Tom Jan Meeus in 

het NRC Handelsblad over 

data uit belevingsonderzoek 

rond OV-knooppunten 

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. 

  

2.  

Verzoek voortzetten 

deelneming Zeestad 

 

Het college besluit: 

1. de brief aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den 

Helder te sturen als reactie op de brief van het college van 

Burgemeester en Wethouders d.d. 2 november 2017 met het 

onderwerp ‘Stedelijke vernieuwing Den Helder 2019-2024’; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassing.  

  

3.  

Rapportage Inspectie 

Leefomgeving en Transport 

inzake uitvoering 

milieutaken door provincie 

Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de conclusies van het onderzoek van de 

Inspectie Leefomgeving en Transport van 7 september 2017 naar de 

uitvoering van de milieutaken door de provincie; 

2. te reageren op de conclusies bedoeld onder punt 1; 

3. de Inspectie Leefomgeving en Transport te informeren over deze 

reactie met inliggende brief; 

4. Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over het 

onderzoek bedoeld onder punt 1 en de reactie bedoeld onder punt 2; 

5. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

4.  

Ontwerp-Natuurbeheerplan 

2019 

 

Het college besluit: 

1. het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019, bestaande uit het digitale 

kaartmateriaal, vast te stellen; 

2. het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 conform afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht ter inzage te leggen in de periode van 

19 april tot en met 30 mei 2018; 

3. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van 

redactionele aanpassingen in het ontwerp-Natuurbeheerplan 2019 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 brief; 

6. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

5.  

Declaration of Friendship 

and Solidarity 

 

Het college besluit: 

1. de “Declaration of Friendship and Solidarity between EU and UK 

Regions” met de regering van Wales aan te gaan; 

2. de portefeuillehouder Europa te machtigen om de Declaration te 
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ondertekenen; 

3. PS te informeren d.m.v. brief; 

4. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

6.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.29 van dhr. M.S. Ludriks 

(PVV) over ‘Windmolens 

(nabij natuur)? Liever niet.’ 

 

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.  

Leidraad Landschap en 

Cultuurhistorie 2018 

Het college besluit: 

1. de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie 2018 definitief vast te  

stellen; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  

8.  

Inzage PS in adviezen Pels 

Rijcken inzake ‘wonen en 

vliegen’ 

 

Het college besluit: 

1. geheimhouding op te leggen op de adviezen van Pels Rijcken 

betreffende de bestuurlijke afspraken ‘wonen en vliegen’ en deze op 

grond van artikel 25, tweede lid, van de Provinciewet onder 

geheimhouding voor PS ter inzage te leggen wegens het belang 

genoemd in artikel 10, tweede lid, sub b, en sub g, van de Wet 

openbaarheid van bestuur; 

2. Provinciale Staten door middel van brief te verzoeken de 

geheimhouding te bekrachtigen en voort te laten duren voor een 

periode van vijf jaar (tot april 2023).  

  

9.  

Ontwerpwijziging kaart 4 

(ecologie) van de Provinciale 

Ruimtelijke verordening 

 

Het college besluit: 

1. het ontwerpbesluit tot wijziging van de begrenzing van: 

- het Natuurnetwerk Nederland (NNN) ex artikel 19 lid 6 en art. 43 

van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV); 

- het weidevogelleefgebied ex artikel 25 lid 5,  

vast te stellen en de wijzigingen op te nemen op kaart 4 (Ecologie) 

van de PRV; 

2. op grond van artikel 2 van de Inspraakverordening Noord-Holland 

2015 inspraak te verlenen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht ten aanzien van de wijzigingen van de begrenzingen; 

3. het ontwerpbesluit ter inzage te leggen van 19 april tot met 30 mei 

2018; 

4. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  

10.  

Vergadering Regiegroep MRA 

d.d. 13 april 2018 

 

Het college besluit: 

 de CdK en de portefeuillehouder mobiliteit te machtigen om de 

opmerkingen die in GS en in de Statencommissies zijn gemaakt over 

de voorliggende vergaderstukken van de MRA-regiegroep van 13 april 

2018, aldaar in te brengen. 
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11. 

Audit Gebiedscontract Kop 

van Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

 het onderzoeksplan Gebiedscontract Kop van Noord-Holland vast te 

stellen. 

  

12.  

Beslissing op bezwaar Wob 

verzoek Larens Behoud 

inzake GS Nota en 

bijbehorende stukken besluit 

arhi-procedure Gooi en 

Vechtstreek van 7 november 

2017 

 

Het college besluit: 

1. de Vereniging Larens Behoud in haar bezwaar te ontvangen; 

2. haar bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren; 

3. het bestreden besluit van 6 december 2017, nr.1014375/1021524, te 

herroepen voor zover openbaarmaking van de gevraagde documenten 

integraal is geweigerd en bezwaarde hierover door middel van 

bijgevoegd besluit te informeren; 

4. van de gevraagde documenten de zelfstandige onderdelen met 

informatie van feitelijke aard openbaar te maken en te publiceren op 

de website www.noord-holland.nl/wob; 

5. PS hierover te informeren door middel van brief. 

  

13.  

IPO Bestuur d.d. 12 april 

2018 

 

Het college besluit: 

 kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur 12 april 2018 en in te 

stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

 

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

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    3, 4                                           

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

R. Fillet   tel. (06) 1830 6074    10, 11, 12                                                                 

M. Hartog  tel. (06) 4813 9088    6                              

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    1, 2, 7, 8, 9                                           

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    13                               

 

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. 

 

http://www.noord-holland.nl/wob

