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1.  
Jaarverslag Interbestuurlijk 
Toezicht 2017 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2017 over de uitvoering van het 

interbestuurlijk toezicht op gemeenten, waterschappen en Wgr-
regelingen; 

2. kennis te nemen van de publicatie van de beoordelingen van de 
gemeenten over 2017 op de vier risicodomeinen Financiën, 
Omgevingsrecht, Informatiebeheer en Huisvesting 
verblijfsgerechtigden via de webpagina www.noord-holland.nl/ibt. 
(Viewer tot aan GS-datum: https://arcg.is/aerWS ); 

3. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren door middel 
van een brief. 

  
2.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.43 van mw. Z. Pels 
(GroenLinks) over 
onderbesteding  
 

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. 

  
3.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.61 van dhr. J.H. Leever 
(ONH) over de toegang tot 
het Visjagersgaatje 
 

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. 

  
4.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.64 van mw. J.F.L. Kaamer 
van Hoegee (VVD) over 
bouwverbod Leeghwaterbrug 
(N242) 

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.  
Definitief 
voorkeursalternatief 
Bereikbaarheid 
Haarlemmermeer-
Bollenstreek/Duinpolderweg 
 

Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op het voorlopig 

voorkeursalternatief; 
2. in te stemmen met de Nota van Beantwoording met bijbehorende 

producties; 
3. als definitief voorkeursalternatief vast te stellen het samenstel op 

basis van de gedeeltelijke Hillegomse Zienswijze - Midden conform de 
in dit voorstel opgenomen beschrijving; 

4. te beginnen met de projectMER-fase, waarin onder andere specifieke 
aandacht is voor: 

• aanpak inpassingsvraagstukken; 
• uitwerken wijze van vastleggen ruimtelijke reservering        

doortrekking naar N206; 
• onderzoek naar maatregelen voor stimuleren fietsgebruik; 
• het tracéonderzoek randweg Lisse en effecten onderzoek 

randweg Zwaanshoek; 

http://www.noord-holland.nl/ibt
https://arcg.is/aerWS
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5. Provinciale Staten te informeren met een brief;  
6. de portefeuillehouder mobiliteit te machtigen om redactionele 

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

  
6.  
WOB-verzoek m.b.t. 
pilotproject SolaRoad te 
Krommenie 
 

Het college besluit: 
1. de in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde 

informatie over het pilotproject SolaRoad te Krommenie openbaar te 
maken, conform de bijgaande inventarislijst; 

2. verzoeker door middel van een besluit hierover te informeren; 
3. de openbare documenten te publiceren op de website www.noord-

holland.nl/wob; 
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van een brief. 

  
7.  
Agenda en annotatie IPO 
Bestuur d.d. 28 juni 2018 
 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van het IPO Bestuur van 28 juni 2018 

en in te stemmen met de ter vergadering aangevulde inzet zoals 
verwoord in de annotatie. 

  
8.  
Agenda vergadering 
Dagelijks Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
29 juni 2018 

Het college besluit: 
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 29 juni 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
9.  
Agenda vergadering 
Algemeen Bestuur 
Waddenfonds d.d. 
29 juni 2018 

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

Bestuur van het Waddenfonds d.d. 29 juni 2018 en in te stemmen 
met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  
10.  
Tweede openstelling 
Uitvoeringsregeling subsidie 
Kennisontwikkeling Bodem 
en Water Noord-Holland 
2017 
 

Het college besluit: 
1. de gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidie Kennisontwikkeling 

Bodem en Water Noord-Holland 2017 vast te stellen en voor de 
tweede maal open te stellen; 

2. het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond en de 
indieningstermijn voor 2018 op grond van de Uitvoeringsregeling 
subsidie Kennisontwikkeling Bodem en Water Noord-Holland 2017, 
vast te stellen; 

3. de regeling en het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad; 
4. Provinciale Staten te informeren met een brief; 
5. de portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – 

wijzigingen aan te brengen in de brief aan PS. 
  
11.  
Intrekken Instellingsbesluit 
Adviescommissie Schade 
Grondwater uit 2010 

Het college besluit: 
• het Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater uit 2010 in 

te trekken. 
  

http://www.noord-holland.nl/wob
http://www.noord-holland.nl/wob
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12.  
Beslissing op bezwaar 
geweigerde verklaring van 
geen bezwaar voor de bouw 
van een hotel c.a. bij de 
Zuiderweg 72 in de 
gemeente Wormerland 
 

Het college besluit: 
1. het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Wormerland en J.H. Bakker Bouwprojecten BV te Wijdewormer in hun 
bezwaren te ontvangen; 

2. deze bezwaren tegen de geweigerde verklaring van geen bezwaar 
voor een hotel bij de Zuiderweg 72 ongegrond te verklaren; 

3. het besluit tot weigering van de verklaring van geen bezwaar in stand 
te laten. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.57 van dhr. D.G. Heijnen 
(CDA) en dhr. M.C.A. Klein 
(ChristenUnie-SGP) over 
woningvoorraad versus 
provinciale regelgeving 

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. 

  
14.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.67 van dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
omgevingsvergunningen 
voor tijdelijke zonneparken 

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. 

  
15.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.66 van dhr. J.M. 
Bruggeman en dhr. J.A. 
Haijen (SP) over het uitblijven 
van een rondetafelgesprek 
over de regionale media 

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. 

  
16.  
Annotatie en agenda 
Algemeen Bestuur Twiske-
Waterland d.d. 
28 juni 2018 
 

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

Bestuur van recreatieschap Twiske-Waterland d.d. 28 juni 2018 en in 
te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
17.  
Annotatie en agenda 
Algemeen Bestuur 
Plassenschap Loosdrecht 
d.d. 28 juni 2018 
 

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

Bestuur van Plassenschap Loosdrecht op 28 juni 2018 en in te 
stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de 
annotatie. 

  
18.  
Ontwerp-wijziging 
Provinciale Milieuverordening 
ter inzage 
 

Het college besluit: 
1. bijgaande ontwerp-wijziging ten aanzien van artikel 4.3.3 (ontheffing 

richtwaarde geluidniveau geluidsbronnen binnen stiltegebied) van de 
Provinciale milieuverordening vast te stellen; 
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2. bijgaande ontwerp-wijziging van de Provinciale milieuverordening zes 
weken ter inzage te leggen; 

3. De brief aan het college van burgemeester en wethouders gemeente 
Hollands Kroon te verzenden; 

4. Provinciale Staten hierover te informeren met een brief; 
5. de portefeuillehouder te machtigen – gehoord de vergadering – 

wijzigingen aan te brengen in de brief aan PS. 
  
19.  
Midtermrapportage 
Uitvoeringsagenda 
Arbeidsmarkt 2016-2019 
 

Het college besluit: 
1. de Midtermrapportage Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt 2016-2019, 

inclusief de rapportage Noord-Hollandse Arbeidsmarkt in cijfers en de 
Position paper Techniekpact Landsdeel NoordWest als bijlagen hierbij, 
vast te stellen; 

2. Provinciale Staten door het versturen van een brief te verzoeken om 
de Midtermrapportage voor behandeling op de B-agenda van de 
commissie EEB van 17 september aanstaande te plaatsen. 

  
20.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.63 van mw. Z. Pels 
(GroenLinks) en dhr. J.M. 
Bruggeman (SP) over 
(natuur)compensatie door 
aanleg van een geluidscherm 
A27 Hilversum 
 

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   16, 17, 18, 19, 20                                           
B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779      8, 9, 10, 11                                                                               
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    1                             
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882   12, 13, 14, 15                                           
F. Paardekooper           tel. (06) 1860 9344                             2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
 
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. 
 
 
 
 


