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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 62 van dhr. F.K. de Groot 
(D66) over voortgang Pallas 
project 
 

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.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 71 van mw. J.M.E. de 
Groot en dhr. J.A. Haijen (SP) 
over Vergister Hensbroek  
 

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.85 van dhr. J. Kramer en 
mw. E.A.S. Rommel (VVD) 
over Weidevogelleefgebied 
Wijdemeren 

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. 86 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over gemeenten blijven 
vergunninghouders 
voortrekken bij toekennen 
woningen 

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.  
Stand van zaken 
Omgevingsverordening 
 

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

Omgevingsverordening Noord-Holland; 
2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  
6.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 92 van dhr. N. Kaptheijns 
(PVV) over chaotische 
omstandigheden 
brandweerkorps Amsterdam-
Amstelland 

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.  
Beoordeling 
‘Landschappelijke inpassing 
tankstation Vijfhuizen’ 
(Vijfhuizerweg); verdere 
procedure 
 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de ‘Landschappelijke inpassing tankstation 

Vijfhuizen’ en het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling; 

2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer per 
brief mede te delen dat wij voornemens zijn PS voor te stellen de 
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Onderwerp 
 

Besluit 

bufferzone te ontgrenzen ter hoogte van het bouwperceel voor het 
tankstation aan de Vijfhuizerweg; 

3. Provinciale Staten met brief te informeren. 
8.  
Monitor Detailhandel 2018 
 

Het college besluit: 
1. de Monitor Detailhandel Provincie Noord-Holland 2018 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten te informeren via brief. 

  
9.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.68 van dhr. A.E. van Liere 
en mw. L.D.  Vermaas (Partij 
voor de Dieren) over PAS, 
uitstoot veehouderijen en 
komst van nóg een megastal 

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. 

  
10.  
Intentieverklaring Verbinden 
van natuur, verbinden van 
kennis 
 

Het college besluit: 
1. de intentieverklaring 'Verbinden van natuur, Verbinden van kennis' 

met diverse overheden (waaronder Rijkswaterstaat en provincies) die 
betrokken zijn bij de ontsnippering van natuur, aan te gaan; 

2. de directeur Beheer en Uitvoering te machtigen deze 
intentieverklaring te ondertekenen namens het college van GS; 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 
  
11.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 88 van mw. C.W.M. van 
Rooij (PvdA) over kwetsbare 
jongeren naar werk onder 
druk 

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. 

  
12.  
Beantwoording Statenvragen 
nr. 77 van mw. S. Klaassen 
(D66) over presentatie 
Klimaatwet (27 juni 2018) 
 

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. 

  
13.  
Beantwoording Statenvragen 
nr.82 van dhr. J. Kramer 
(VVD) over onderhandelingen 
over het Klimaatakkoord 
 

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.  
Stand van zaken projecten 
energietransitie in kader van 
motie 2017-110 
 

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

stand van zaken van de projecten voor het thema 
‘Energietransitie’ in het kader van motie 2017-110; 

2. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
  



 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 SEPTEMBER 2018 
 

 3 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
                                                                                                   over de nummers: 
S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669    9, 10, 11                                           
R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074    6                                                                 
M. Hartog                    tel. (06) 4813 9088    12, 13, 14                              
I. de Roo                      tel. (06) 2223 4882    2, 3, 4, 5                                           
H. Buskes                     tel. (06) 4607 6163    1, 7, 8                                          
 
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. 
 


