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1.  

Gebiedsplan Wieringermeer 

 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het concept Gebiedsplan Wieringermeer; 

2. het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon met bijgaande 

brief te informeren dat wij ons herkennen in de inhoud van het 

gebiedsplan met inachtneming van het provinciale ruimtelijke en 

financiële beleid; 

3. PS per brief te informeren; 

4. De gedeputeerde te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

2.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.152 van mw. E.A.S. 

Rommel (VVD) over 

Amerikaanse rivierkreeft 

 

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.  

Vraag dhr. D.J. van der Sluijs 

(PVV) tijdens PS 12 november 

2018 inzake besteding 

subsidie UVR 

Duurzaamheidsinitiatieven 

Het college besluit: 

 de door de heer Van der Sluijs (PVV) gestelde vragen middels 

bijgevoegde brief te beantwoorden. 

  

4.  

Annotatie agenda AB OFGV 

d.d. 6 februari 2019 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 

Bestuur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek d.d. 

6 februari 2019; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 

  

5.  

Annotatie vergadering 

algemeen bestuur OD NZKG 

8 februari 2019 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het algemeen 

bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van             

8 februari 2019; 

2. in te stemmen met de voorgestelde inzet zoals verwoord in de 

annotatie. 

  

6.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.146 van dhr. D.J. van der 

Sluijs (PVV) over duidelijk-

heid inzake bomenkap PWN 

 

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.  

Zienswijze op de kadernota 

2020 van de RUD NHN 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de kadernota 2020 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN); 
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2. inliggende voordracht aan Provinciale Staten te zenden opdat 

Provinciale Staten in staat worden gesteld hun zienswijze op de 

kadernota 2020 van de RUD NHN naar voren te brengen. 

  

8.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.11 van mw. J.M.E. de 

Groot en dhr. J.A. Haijen (SP) 

over faillissement Biogast 

Agro Hensbroek B.V. 

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. 

  

9.  

Vrijgeven 

voortgangsrapportage N23 

Westfrisiaweg, 3e tertiaal  

2018 

 

Het college besluit: 

1. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2018 vast te stellen; 

2. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2018 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van PS; 

3. de voortgangsrapportage N23, 3e tertiaal 2018 ter kennisname 

beschikbaar te stellen aan de leden van het ambtelijk overleg N23 en 

bestuurlijk overleg N23. 

  

10.  

Beantwoording Statenvragen 

nr.5 van dhr. W. Hoogervorst 

(SP) naar aanleiding van de 

nieuwjaarstoespraak van 

de heer Nijpels van de 

gemeente Opmeer 

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. 

  

11.  

Datum van oplevering 

Leeghwaterbrug 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met overeengekomen planning die uitgaat van 

openstelling van de Leeghwaterbrug op 25 augustus 2019 (einde 

zomervakantie); 

2. PS te informeren door middel van brief. 

  

12.  

Plan van Aanpak 

Landschapsplan Stelling van 

Amsterdam / Verbinding  

A8-A9 

Het college besluit: 

1. het plan van aanpak Landschapsplan Stelling van Amsterdam / 

Verbinding A8-A9 vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te informeren met brief. 

  

13.  

Strategisch Plan 

Verkeersveiligheid 2030 & 

provincie Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

1. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren 

over de ontwikkelingen van het Rijksbeleid ten aanzien van 

verkeersveiligheid en de provinciale doorwerking van dit beleid; 

2. kennis te nemen van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 

  

14.  

Initiatiefvoorstel CU-SGP 

inzake Kwetsbare 

Het college besluit: 

 de brief, met daarin de reactie op het initiatiefvoorstel ‘Kwetsbare 
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Verkeersdeelnemers Verkeersdeelnemers’ van de CU-SGP, aan de Provinciale Staten te 

zenden. 

  

15.  

Vaststelling Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging van 

Gedeputeerde Staten en de 

commissaris van de Koning 

van Noord-Holland aan de 

griffier onder voorbehoud 

instemming PS 

 

Het college besluit: 

1. het Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde 

Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland aan de 

griffier vast te stellen onder voorbehoud van instemming van 

Provinciale Staten; 

2. bijgaande voordracht vast te stellen waarbij aan Provinciale Staten 

wordt voorgesteld om in te stemmen met het Besluit mandaat, 

volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten en de commissaris 

van de Koning van Noord-Holland aan de griffier; 

3. door middel van brief de voordracht met het besluit ter instemming 

aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

16.  

End term review 

uitvoeringsprogramma 

coalitieakkoord 

 

Het college besluit: 

1. de end term review van het uitvoeringsprogramma bij het 

coalitieakkoord 'Ruimte voor Groei' vast te stellen; 

2. de end term review ter kennisname aan te bieden aan Provinciale 

Staten door middel van brief; 

3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen. 

  

  

17. 

BEL/GNR 

Initiatiefvoorstel Partij voor 

de Dieren: “Welzijn voor 

vissen” 

 

 

Het college besluit: 

 Bijgaande brief met daarin de reactie op het initiatiefvoorstel “Welzijn 

voor vissen” van de Partij voor de Dieren aan Provinciale Staten te 

zenden.  

 

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

over de nummers: 

S. Ahyad                      tel. (06) 4632 3669   4, 5, 6, 7 

B. Burger-Adema          tel. (06) 4813 7779   16, 17 

R. Fillet                        tel. (06) 1830 6074   15 

M. Hartog                     tel. (06) 4813 9088   8 

S. Osewoudt           tel. (06) 2973 7304   9, 10, 11, 12, 13, 14 

H. Wijker                     tel. (06) 5316 8683   1, 2, 3 

 

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele 

aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt.  

 

 Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter bespreking 

of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken voor PS beschikbaar 

zijn, kunt u deze hier vinden. 

 Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.  

 Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en beleidsregels 

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële bekendmakingen.  

 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=af2c0e9a-4431-422b-9dae-4ff1c44d98c4&FoundIDs=
https://ibabsonline.eu/Lijst.aspx?site=NoordHolland&ListId=0d2cd4cf-37ed-4620-92ee-97d01507e23c&ReportId
https://www.officielebekendmakingen.nl/provinciaal_blad

