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 1 

Onderwerp 

 

Besluit 

1.  

De Kop Werkt! 

Jaarprogramma 2018 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ‘Jaarprogramma 2018 De Kop Werkt!’; 

2. Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  

2.  

Vaststelling Natura2000 

beheerplannen Duinen Den 

Helder – Callantsoog  en 

Zwanenwater & 

Pettemerduinen 

 

Het college besluit: 

1. de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen op de ontwerp 

Natura2000 beheerplannen Duinen Den Helder-Callantsoog en 

Zwanenwater & Pettemerduinen vast te stellen, onder voorbehoud van 

instemming van het mede bevoegd gezag, de minister van LNV en de 

minister van Defensie voor Zwanenwater & Pettemerduinen; 

2. op grond van de artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming de Natura 

2000 beheerplannen voor Duinen den Helder-Callantsoog en 

Zwanenwater & Pettemerduinen vast te stellen, onder voorbehoud van 

vaststelling door het mede bevoegd gezag, de minister van LNV en de 

minister van Defensie voor Zwanenwater & Pettemerduinen 

3. de Nota van Antwoord en het Natura 2000 beheerplan Zwanenwater & 

Pettemerduinen met brief aan te bieden aan de minister van Defensie, 

met het verzoek om in te stemmen met de Nota van Antwoord en het 

beheerplan mede vast te stellen; 

4. de Nota van Antwoord en de Natura 2000 beheerplannen Duinen Den 

Helder – Callantsoog en Zwanenwater & Pettemerduinen met 

bijgaande brief aan te bieden aan de minister van LNV, met het 

verzoek om in te stemmen met de Nota van Antwoord en de 

beheerplannen mede vast te stellen; 

5. de Nota van Antwoord en de beheerplannen na instemming 

respectievelijk vaststelling door het mede bevoegd gezag te 

publiceren en de terinzagelegging van de beheerplannen te starten 

voor de beroepsprocedure bij de rechtbank Noord-Holland. De 

indieners van een zienswijze zullen daarover persoonlijk worden 

geïnformeerd; 

6. Provinciale Staten met brief te informeren over deze besluiten.   

  

3.  

Vergadering Dagelijks 

Bestuur Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied d.d. 

26 januari 2018 

 

Het college besluit: 

 kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Dagelijks 

Bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied d.d. 26 

januari 2018 en in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals 

verwoord in de annotatie. 

  

4.  

Huisvestingsgeschil 

gemeente Wormerland en 

Stichting Agora 

 

Het college besluit: 

1. dat de onderwijsstichting Agora blijvend heeft opgehouden het 

bijgebouw “het Kasteel”, zoals omschreven in het verzoek van 

burgemeester en Wethouders van Wormerland d.d. 9 mei 2017, voor 

de school te gebruiken; 

2. het verzoek van B&W van Wormerland om ten aanzien van een deel 

van het schoolterrein, als omschreven in het verzoek van 9 mei 2017, 

eveneens te besluiten dat dit niet meer blijvend voor de school 

gebruikt wordt, af te wijzen; 

3. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 
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5.  

IPO Bestuur 25 januari 2018 

 

Het college besluit: 

 kennis te nemen van de agenda IPO Bestuur 25 januari 2018 en in te 

stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de annotatie. 

  

6.  

Uitkomsten bestuurlijk 

overleg MIRT 7 december 

2017 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de afspraken in het kader van het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 

zoals gemaakt tussen rijk en regio in het bestuurlijk overleg van         

7 december 2017; 

2. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  

7.  

Wijziging reglement 

Hoogheemraadschap van 

Rijnland 

Het college besluit: 

1. aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland overeenkomstig hun 

verzoek de toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Waterschapswet 

op te dragen inzake de voorbereiding van de voorgenomen wijziging 

van het reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap van 

Rijnland; 

2. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door brief te informeren. 

  

8.  

Stand van zaken 

Toekomstperspectief Kust en 

Strandzonering 

 

Het college besluit: 

1. Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken van het 

Toekomstperspectief Kust en de Strandzonering door middel van 

brief; 

2. de gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

 

 

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

 

                                                                                                   over de nummers: 

S. Ahyad  tel. (06) 4632 3669    2, 3, 4                                           

B. Burger-Adema tel. (06) 4813 7779    7                                                                                  

I. de Roo  tel. (06) 2223 4882    8                                           

F. Paardekooper tel. (06) 1860 9344    5, 6                               

H. Wijker  tel. (06) 5316 8683    1                                           

 

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. 


