OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 JULI 2018

Onderwerp
1.
Besluit verrekening tussen
Gooise Meren en Weesp als
gevolg van de grenscorrectie
Bloemendalerpolder

2.
Zienswijze op de begroting
2019 van de Stichting Goois
Natuurreservaat
3.
Uittreding als participant uit
Stichting Goois
Natuurreservaat

4.
Beantwoording Statenvragen
nr.55 van dhr. W.
Hoogervorst (SP) over
gezondheidsrisico’s door
nabijheid
hoogspanningskabels
5.
Annotatie en agenda
Algemeen Bestuur
Recreatieschap Alkmaarderen Uitgeestermeer
d.d. 4 juli 2018
6.
Annotatie en agenda
Algemeen Bestuur
Groengebied Amstelland
d.d. 5 juli 2018

Besluit
Het college besluit:
1. overeenkomstig het ontwerp-besluit van 30 mei 2017 (kenmerk
837688-951070) dat Weesp € 110.360,- aan Gooise Meren moet
betalen inzake de verrekening tussen beide gemeenten als gevolg van
de grenscorrectie Bloemendalerpolder;
2. de colleges van B&W van Gooise Meren en Weesp door middel van
bijgaande brieven dit besluit toe te sturen;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren.
Het college besluit:
1. met brief haar zienswijze op de begroting 2019 van de stichting
Goois Natuurreservaat (GNR) kenbaar te maken aan het GNR;
2. Provinciale Staten met brief hierover te informeren.
Het college besluit:
1. Provinciale Staten via bijgaande brief in kennis te stellen van het
voorgenomen besluit van GS om per 1 januari 2019 uit te treden als
participant in de Stichting Goois Natuurreservaat;
2. de in de stichting participerende gemeenten Hilversum, Gooise
Meren, Blaricum, Laren, Huizen en Amsterdam, alsmede het bestuur
van de Stichting Goois Natuurreservaat met brief hiervan op de
hoogte te stellen;
3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen.
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:
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) op
4 juli 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals
verwoord in de annotatie.

Het college besluit:
• kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van recreatieschap Groengebied Amstelland d.d. 5 juli 2018
en in te stemmen met de voorgestelde inbreng zoals verwoord in de
annotatie.
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Onderwerp
7.
Geannoteerde agenda
Algemeen Bestuur
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
d.d. 6 juli 2018
8.
Uitstel project Walstroom Port of Den Helder
9.
Beantwoording Statenvragen
nr. 70 van dhr. W.
Hoogervorst (SP) over
toekomstige bereikbaarheid
Lelystad Airport
10.
Beantwoording Statenvragen
nr. 65 van dhr. L.H. Voskuil
(PvdA) over versterking
Markermeerdijken
11.
Wob-verzoek zonneweiden
Distriport

12.
Detailhandelsvisie regio
Alkmaar 2025

Besluit
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen
Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 6 juli
2018;
2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de
annotatie.
Het college besluit:
• in te stemmen met uitstel voor het project ‘Walstroom’ van de Port of
Den Helder met een jaar, tot 31 december 2019.
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 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 in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur gevraagde
informatie over zonneweiden op de Distriportlocatie aan de Jaagweg
in de gemeente Koggenland gedeeltelijk openbaar te maken (en
gedeeltelijk te weigeren);
2. verzoeker door middel van bijgevoegd besluit hierover te informeren;
3. de openbare documenten te publiceren op de website
www.noordholland.nl/wob;
4. Provinciale Staten hierover te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Detailhandelsvisie regio Alkmaar 2025;
2. dat de Detailhandelsvisie regio Alkmaar 2025 voldoet aan de
inhoudelijke en procedurele eisen zoals gesteld in het provinciaal
Detailhandelsbeleid 2015 – 2020 en in artikel 4 van de
Uitvoeringsregeling Regionale afspraken nieuwe stedelijke
ontwikkeling 2017;
3. de colleges van B&W van de zeven gemeenten met brieven hierover te
informeren;
4. Provinciale Staten te informeren over het bovengenoemde regionaal
detailhandelsbeleid met brief.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
S. Ahyad
B. Burger-Adema
R. Fillet
F. Paardekooper
H. Buskes

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

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

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

4632 3669
4813 7779
1830 6074
1860 9344
4607 6163

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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