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Inhoud

Stand van zaken

Hij zegt toe dat hij de uitkomst van het gesprek

Onder

van de Waddengedeputeerden en de

voorbehoud

Rekenkamers over de governance deelt met PS.

wordt BOT-

Daarnaast wordt de huidige werkwijze, die al

overleg gepland

veel waarborgen voor onafhankelijkheid kent, in

op

een BOT-overleg of een themasessie besproken.

donderdagavond

Hierin komen ook de beïnvloedingsmomenten

5 juli 2018

van PS aan bod.
Reuzenberen

NLWM

klauw

12-03-

NLWM

Tekin, A.

2018

De heer Tekin (ged.) antwoordt dat de
reuzenberenklauw op de Europese lijst van
invasieve exoten staat. De provincie heeft
hierover afspraken gemaakt met het Rijk en
ontvangt geen beheervergoeding voor deze
soort. Hij zegt toe de situatie bij de verschillende
grondeigenaren te onderzoeken en informeert
de commissie over de uitkomst.

Geuronderzoek HVC

NLWM

29-012018

NLWM

Tekin, A.

De heer Tekin (ged.) hoort de insprekers zeggen

De

dat er contact is tussen HVC en de 235

commissieleden

omgeving. De directeur van HVC stemde direct

van NLWM waren

in met het voorstel van GS om de uitkomst van

uitgenodigd voor

het geuronderzoek met de insprekers en andere

de bijeenkomst

omwonenden en PS en eventueel

van HVC op

gemeenteraadsleden te bespreken. Mevrouw

maandagmiddag

Koning (CDA) vraagt of PS de resultaten van het

14 mei jl.

onderzoek ook ontvangen. De heer Tekin (ged.)
zegt dit toe.
De gedeputeerde vreest dat de liefde en ambitie

In de vergadering

voor dat gebied de complexiteit van de materie

van 28 mei staat

omgevings-

(bodemdaling) doen ondersneeuwen. Het lijkt

het onderwerp

visie

gedeputeerde Loggen verstandig om in het

Bodemdaling ter

nieuwe jaar de complexiteit vast te pakken. ....

bespreking op de

De gedeputeerde biedt aan om over deze

B-agenda van de

materie eens stevig van gedachte te wisselen

commissie NLWM

Bodemdaling

R&W

07-12-

NLWM

Loggen, C.

2017

in

met elkaar. Op basis daarvan kan worden
bepaald hoe reëel het is om het verder aan te
scherpen. Er moet eerst een verdiepingsslag
worden gemaakt om de positie van de provincie
in beeld te brengen.
Luchthavenbesluit VU
MC

PS

02-102017

NLWM

Tekin, A.

Gedeputeerde TEKIN: Terecht dat de heer
Hoogervorst aandacht vraagt voor het
Luchthavenbesluit. Wij hebben ook al wat
technische vragen beantwoord, dat heeft u
kunnen zien. VUmc en AMC zaten in een traject
naar bestuurlijke fusie, ten minste daar willen ze
naartoe, alleen om daar een akkoord voor te
krijgen van het mededingingsrecht hebben zij

ACM om goedkeuring gevraagd en die is pas
begin vorige maand afgegeven. Dat maakt de
weg vrij om die gesprekken serieus aan te gaan.
Ik begrijp uw ongenoegen en ook vanuit de
omgeving, maar ik kan u toezeggen dat wij de
gesprekken nu aangaan. Het eerste wat moet
gebeuren, is de bestuurlijke fusie bekrachtigen,
dat moet heel snel gebeuren, en vervolgens
moeten onderzoeken plaatsvinden voor
eventuele verplaatsing. Daarom kan ik niet
positief reageren op de door u ingediende motie,
want u vraagt een afronding rond 1 januari
2018, dat kan ik u niet toezeggen. Wat ik u wel
kan toezeggen, is dat nu de weg vrij is om
serieus deze gesprekken met elkaar te gaan
voeren, maar wel in de juiste volgorde. VUmc en
AMC moeten eerst de gesprekken voeren, daarna
onderzoek doen en dan kom ik bij u terug.
Misschien is het goed als ik de heer Hoogervorst
toezeg om hier binnenkort in de commissie wat
nader bij stil te staan, want ik begrijp uw
ongenoegen en het ongeduld dat hij hier
tentoonspreidt.

def lijst met

RWW

15-05-

NLWM

Loggen, C.

2017

meekoppelkansen

Dhr. Bakker vraagt hoe de conceptlijst op waarde

Update 31

geschat moet worden en hoe de verdeling van

augustus 2017:

middelen eruit komt te zien en wat uitgevoerd

tijdens het

kan worden. Daarnaast vraagt hij hoe de

werkbezoek en de

verdeling van de middelen bewaakt gaat worden.

technische

De heer Bakker heeft gelezen dat het voornemen

briefing op 28

is om de middelen middels een subsidieregeling

september 2017

beschikbaar te stellen, terwijl hij dacht dat er

komt het

overleg zou plaatsvinden over de verdeling. Wie

onderwerp aan de

het eerst komt, wie het eerst maalt, lijkt hem

orde. De

geen goede methode voor een eerlijke verdeling.

verwachting is dat

Gedeputeerde Loggen zegt toe dat als er een lijst

eind 2017 een

met projecten komt, de commissie betrokken

concretere lijst

wordt bij de verdere uitwerking daarvan. De

komt en mogelijk

gedeputeerde zal hierover met de commissie

een voorstel voor

overleggen.

verdeling van de
middelen en dus
voor de
subsidieregeling.

Varend
ontgassen en
zeeschepen

NLM

23-012017

NLWM
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mw. De Groot (SP): Het enige minpuntje is het

27-02-2017:

feit dat zeeschepen nog steeds ernstig

Gedeputeerde

vervuilend zijn met ruwe stookolie. Ze hoopt dat

Tekin refereert

de provincie met de gemeente Amsterdam

aan de

hierop blijft inzetten. De heer Tekin (ged.)

toezegging over
zeeschepen en
ruwe stookolie.

neemt de vraag over de zeeschepen mee in IPO-

Hij verzoekt de

verband.

commissie hem
enige ruimte te
bieden om dit
dossier op te
bouwen. Intussen
heeft hij hier al
aandacht voor
gevraagd bij
IPO/VTH en
binnenkort zal hij
dit aan de orde
stellen in het
bestuurlijk
overleg met de
staatssecretaris.
Mevrouw De
Groot (SP) stelt
voor hier dan ook
de walstroom
voor
cruiseschepen bij
te betrekken.

