OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 MAART 2018
Onderwerp
1.
Beslissing op bezwaar
gedeeltelijke goedkeuring
Faunabeheerplan Algemene
soorten 2017-2023

2.
Vervolg Nieuw West Airport
Express: Werk-en-deluchthaven

3.
Beantwoording Statenvragen
nr.83 van dhr. W.
Hoogervorst (SP) en dhr.
F.J. Kramer (GroenLinks) over
toekomstige overlast
laagvliegroutes Lelystad
Airport in Westfriesland
4.
Gebruik vliegveld Hilversum
buiten uniforme
daglichtperiode voor
maatschappelijke
helikoptervluchten

Besluit
Het college besluit:
Conform het advies van de Hoor-en Adviescommissie:
1. bezwaarmakers in de bezwaren te ontvangen;
2. het bezwaar van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Water Land & Dijken ongegrond te verklaren;
3. het bezwaar van Stichting Dierenradar met betrekking tot het
bezwaaronderdeel over de samenstelling van het bestuur van de
Faunabeheereenheid gegrond te verklaren, het besluit op dit
onderdeel nader te onderbouwen, maar niet te herroepen en de
overige bezwaren ongegrond te verklaren;
4. het bezwaar van Stichting De Faunabescherming met betrekking tot
het bezwaaronderdeel over de samenstelling van het bestuur van de
Faunabeheereenheid gegrond te verklaren, het besluit op dit
onderdeel nader te onderbouwen, maar niet te herroepen en de
overige bezwaren ongegrond te verklaren;
5. het bezwaar van Vereniging Samenwerkende Vogelwerkgroepen
Noord-Holland ongegrond te verklaren;
6. het bezwaar van Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland met
betrekking tot het bezwaaronderdeel over punt 2d van het bestreden
besluit van 18 juli 2017 (nummer 966504/972965) gegrond te
verklaren, dit onderdeel van het bestreden besluit te laten vervallen
en de overige bezwaren ongegrond te verklaren;
7. het bestreden besluit van 18 juli 2017 voor het overige niet te
herroepen.
Het college besluit:
1. de notitie Vervolg Nieuw-West Airport Express: Werk-en-deLuchthaven vast te stellen;
2. deze notitie met begeleidende brief ter informatie toe te zenden aan
Provinciale Staten.
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. via brief een ontheffing te verlenen aan de exploitant van vliegveld
Hilversum om een jaar lang bij wijze van proef toe te staan dat de
traumahelikopter en de politiehelikopter buiten de uniforme
daglichtperiode op het vliegveld tanken;
2. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover te informeren
via brief;
3. Provinciale Staten over dit besluit te informeren via brief;
4. de omgeving over dit besluit te informeren via lokale huis-aanhuiskranten via kennisgeving.
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Onderwerp
5.
Beantwoording Statenvragen
nr.22 van mw. I.A. Bezaan en
dhr. J.J.A.M. van Hooff (PVV)
over onaanvaardbare
opstelling provincie inzake
gemeentelijke herindelingen
6.
Vaststellen Uitvoeringsplan
Interbestuurlijk Toezicht
2018

7.
Concept jaarstukken 2017

8.
Rapport Financiële
problematiek provincie
Zeeland

9.
Bestuursovereenkomst
Realisatiefase Uithoornlijn

Besluit

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 Uitvoeringsplan Interbestuurlijk Toezicht 2018 vast te stellen;
2. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel
van brief;
3. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2017 en zo nodig
wijzigingen aan te geven.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de behandeling in het IPO–bestuur van het
rapport Financiële problematiek provincie Zeeland van de tijdelijke
commissie Jansen;
2. de voordracht vast te stellen waarin Provinciale Staten wordt verzocht
om:
a. kennis te nemen van de aanbevelingen van de Commissie G.J.
Jansen over de financiële positie van de provincie Zeeland;
b. in de begrotingsjaren 2018, 2019 en 2020 een tijdelijke financiële
bijdrage te leveren aan de provincie Zeeland van € 600.000 per
jaar;
c. als voorwaarde aan de bijdrage te verbinden dat de provincie
Zeeland elk jaar haar verplichtingen die voortvloeien uit de
adviezen van de commissie Jansen nakomt;
d. de jaarlijkse bijdrage van € 600.000 over 2018 als
begrotingswijziging in de zomernota 2018 te verwerken met als
dekking de algemene reserve;
e. de jaarlijkse bedragen in de meerjarenbegroting voor de jaren
2019 en 2020 te verwerken en daarbij als dekking de algemene
reserve te hanteren;
3. de voordracht ter besluitvorming door middel van brief aan
Provinciale Staten te verzenden.
Het college besluit:
1. de bestuursovereenkomst voor de realisatie van de Uithoornlijn met
de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Uithoorn en
Amstelveen aan te gaan;
2. de portefeuillehouder Mobiliteit te machtigen de overeenkomst te
ondertekenen;
3. PS te informeren door brief.
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Onderwerp
10.
Voorontwerp wijziging
reglement
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Besluit

Het college besluit:
1. het voorontwerp wijziging reglement Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier vast te stellen;
2. de in de artikelen 3 en 4 Waterschapswet voorgeschreven overleggen
voor de wijziging van het reglement Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier schriftelijk en gecombineerd af te doen en daartoe
het voorontwerpreglement met bijgevoegde brief te verzenden naar
het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.

11.
Wijzigen Uitvoeringsregeling Het college besluit:
WED, waterrecreatie NH 2017 1. de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager, waterrecreatie
NH 2017 te wijzigen;
2. het subsidieplafond in een openstellingsbesluit vast te stellen op
€ 175.000,- ;
3. de Uitvoeringsregeling Water als Economische Drager, waterrecreatie
NH 2017 en het subsidieplafond van € 175.000 te publiceren in het
Provinciaal Blad;
4. Provinciale Staten te informeren met brief.
12.
Monitor uitvoering
programma waterrecreatie

Het college besluit:
1. de Monitor waterrecreatie 2018 vast te stellen;
2. PS te informeren met brief.

13.
Ontwerp ontheffing op grond Het college besluit:
van artikel 34 PRV tijdelijke
1. in te stemmen met het ontwerp ontheffing op grond van artikel 34
provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) tijdelijke supermarkt
supermarkt Galgeriet
Galgeriet Monnickendam, gemeente Waterland;
Monnickendam, gemeente
2. dit besluit ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten.
Waterland
14.
Wonen en vliegen:
monitoring Rekenschap
geven en Informeren

Het college besluit:
1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak van de monitoring van de
regionale 'wonen en vliegen'-afspraken;
2. bijgaande brief over de aanpak van de monitoring van de regionale
`wonen en vliegen’-afspraken te sturen naar leden van de Bestuurlijke
Regie Schiphol binnen de 20Ke-contour;
3. de minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover te informeren
door middel van brief;
4. een afschrift van de brieven als bedoeld onder 2. en 3. te sturen naar
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de CEO
van Schiphol Group en het college van de provincie Zuid-Holland;
5. Provinciale Staten over bovengenoemde besluiten te informeren door
middel van brief.
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15.
Beantwoording Statenvragen
nr.19 van dhr. J. Kramer en
mw. E.A.S. Rommel (VVD)
over bouwen binnen de 20
Ke-contour
16.
Wijziging Provinciale
Ruimtelijke Verordening

17.
Overeenkomst
accountantsdiensten

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. de Nota van Beantwoording van de wijziging van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening (PRV) vast te stellen;
2. de statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter vaststelling van
de PRV, de toelichting op de wijziging en de kaarten 4, 5a en 7 vast te
stellen;
3. kennis te nemen van het werkdocument PRV (met wijzigingen
bijhouden), en de geconsolideerde versie (doorlopende tekst);
4. door middel van brief de Nota van Beantwoording, de
Statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ter vaststelling van de
PRV, de toelichting op de wijziging, de kaarten 4, 5a en 7, het
werkdocument PRV (met wijzigingen bijhouden) en de
geconsolideerde versie van de PRV aan Provinciale Staten te zenden;
5. de indieners van de reacties op de ontwerpwijziging te informeren
over de besluitvorming via bijgevoegde brieven;
6. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen tot het
aanbrengen van redactionele wijzigingen in de stukken ten behoeve
van de vaststelling van de PRV door Provinciale Staten;
7. de PRV in werking te laten treden na de vaststelling door Provinciale
Staten, door publicatie in het provinciaal blad per 1 mei 2018.
Het college besluit:
• de Overeenkomst accountantsdiensten aan te gaan met Publiek
Belang Accountants B.V.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
M. Hartog
I. de Roo
F. Paardekooper

tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)
tel. (06)

4632
4813
1830
4813
2223
1860

over de nummers:
2, 3, 4
1, 10, 11, 12
5, 17
6
13,14, 15, 16
7, 8, 9

3669
7779
6074
9088
4882
9344

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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