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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 DECEMBER 2017

Onderwerp Besluit

Besluit aanstellen nieuwe Het college besluit:
PARK 1. een nieuwe Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) aan te

stellen voor de komende drie jaar;
2. P5 door middel van brief hierover te informeren.

2.
Startnotitie provinciaal Het college besluit:
inpassingsplan N241 b (A.C. 1. de startnotitie provinciaal inpassingsplan N241 b vast te stellen;
de Graafweg) 2. de startnotitie provinciaal inpassingsplan N241 b ter informatie aan PS

te sturen.

3.
Afzien stuiten kostenverhaal Het college besluit:

af te zien van het stuiten van de verjaringstermijn voor het verhalen
van kosten voor de deelsanering met PFOS in het kader van de aanleg
van de N201 bij/over de bergbezinkbassins bij Schiphol.

4.
Voorlopig Het college besluit:
voorkeursalternatief 1. kennis te nemen van het PIanMER-rapport Duinpolderweg c.a. van
Duinpolderweg RoyalHaskoni ngDHV;

2. kennis te nemen van het advies van de Adviesgroep Bereikbaarheid
Haarlem mermeer-Bollenstreek/Duinpolderweg;

3. in te stemmen met de nota voorlopig voorkeursalternatfef
Duin pol d erweg;

4. als voorlopig voorkeursalternatief te benoemen het samenstel zoals
door een meerderheid van de adviesgroep is voorgesteld conform de
beschrijving in de nota voorlopig voorkeursalternatief op basis van
het alternatief Zuid;

5. dit samenstel vrij te geven voor inspraak vanaf 8januari 201 8 met
een looptijd van 6 weken;

6. een toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r., de Provinciale
Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit in Zuid-Holland en de
Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling in Noord-Holland in te
winnen.

7. Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief;
8. de portefeuillehouder verkeer en vervoer te machtigen om

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

5.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr. 1 04 van mw. C.
Boelhouwer (SP) over de De definitieve tekst van de antwoorden van deze 5tatenvragen is nog in
Hoor- en Adviescommissie bewerking. In beginsel zijn de antwoorden een week na dit besluit

beschikbaar.


