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Stand van zaken

Gedeputeerde Loggen vraagt de commissie
hem de kans te geven uit te zoeken welke
mogelijkheden er voor GS bestaan om
eventueel een rol te nemen in dit conflict. De
gedeputeerde stelt voor dit schriftelijk af te
doen, evenals het antwoord op de vragen van
de heer Bakker.

Initiatiefvoorstel

NLWM

24-01-

NLWM

Tekin, A.

2019

naar een

De gedeputeerde zegt toe contact op te
nemen met de VNG om de bereidheid tot het

toekomst zonder

bieden van hulp kenbaar te maken. De

(plastic)

gedeputeerde zegt toe terug te komen op het

zwerfafval

verzoek geen plastic bekers meer beschikbaar
te stellen tijdens commissievergaderingen.

Update Overzicht
kapmaatregelen

NLWM

24-092018

NLWM

Tekin, A.

De heer Tekin (ged.) heeft eerder een

Het meest recente

overzicht van kapmaatregelen aan de

overzicht van

commissie toegestuurd. Hij zegt een update

kapmaatregelen

hiervan toe.

is op 18
september 2017
op de B-agenda
van de commissie
NLWM besproken.
Update in Brief GS

aan PS 08-112018: “Wij zullen
op korte termijn
een update van
dit overzicht
maken en aan uw
Staten toesturen.”
Energiebesparing

NLWM

25-06-

NLWM

Tekin, A.

2018

Omgevingsdienst

De heer Bond (ged.) zegt toe PS te informeren

Er volgt nog een

over de energiebesparingen bij de OD's.

technische

en

briefing op 2502-2019

Luchthavenbesluit
VU MC

PS

02-102017

NLWM

Tekin, A.

Gedeputeerde TEKIN: Terecht dat de heer

VUmc en

Hoogervorst aandacht vraagt voor het

provincie hebben

Luchthavenbesluit. Wij hebben ook al wat

begin dit jaar

technische vragen beantwoord, dat heeft u

afgesproken

kunnen zien. VUmc en AMC zaten in een

gezamenlijk een

traject naar bestuurlijke fusie, ten minste daar

verdiepend

willen ze naartoe, alleen om daar een akkoord

onderzoek te

voor te krijgen van het mededingingsrecht

doen, in vervolg

hebben zij ACM om goedkeuring gevraagd en

op het eerdere

die is pas begin vorige maand afgegeven. Dat

onderzoek uit

maakt de weg vrij om die gesprekken serieus

2016 waartoe de

aan te gaan. Ik begrijp uw ongenoegen en

provincie destijds

ook vanuit de omgeving, maar ik kan u

opdracht heeft

toezeggen dat wij de gesprekken nu aangaan.

gegeven. (Eind

Het eerste wat moet gebeuren, is de

september heeft

bestuurlijke fusie bekrachtigen, dat moet heel

gedeputeerde

snel gebeuren, en vervolgens moeten

Tekin de

onderzoeken plaatsvinden voor eventuele

voortgang van het

verplaatsing. Daarom kan ik niet positief

verdiepend

reageren op de door u ingediende motie,

onderzoek met de

want u vraagt een afronding rond 1 januari

heer Kramer, lid

2018, dat kan ik u niet toezeggen. Wat ik u

van de Raad van

wel kan toezeggen, is dat nu de weg vrij is

Bestuur van het

om serieus deze gesprekken met elkaar te

VUmc,

gaan voeren, maar wel in de juiste volgorde.

besproken.) Het is

VUmc en AMC moeten eerst de gesprekken

de bedoeling om

voeren, daarna onderzoek doen en dan kom

op basis van de

ik bij u terug. Misschien is het goed als ik de

resultaten van het

heer Hoogervorst toezeg om hier binnenkort

verdiepende

in de commissie wat nader bij stil te staan,

onderzoek een

want ik begrijp uw ongenoegen en het

keuze te maken

ongeduld dat hij hier tentoonspreidt.

over de wijze
waarop het
Luchthavenbesluit
gestalte zal
krijgen.
Gedeputeerde
Tekin heeft
aangegeven die
keuze voor het
einde van deze

coalitieperiode te
willen maken.
def lijst met

RWW

meekoppelkansen

15-05-

NLWM

Loggen, C.

2017

Dhr. Bakker vraagt hoe de conceptlijst op

Update 31

waarde geschat moet worden en hoe de

augustus 2017:

verdeling van middelen eruit komt te zien en

tijdens het

wat uitgevoerd kan worden. Daarnaast vraagt

werkbezoek en de

hij hoe de verdeling van de middelen bewaakt

technische

gaat worden. De heer Bakker heeft gelezen

briefing op 28

dat het voornemen is om de middelen

september 2017

middels een subsidieregeling beschikbaar te

komt het

stellen, terwijl hij dacht dat er overleg zou

onderwerp aan de

plaatsvinden over de verdeling. Wie het eerst

orde. De

komt, wie het eerst maalt, lijkt hem geen

verwachting is dat

goede methode voor een eerlijke verdeling.

eind 2017 een

Gedeputeerde Loggen zegt toe dat als er een

concretere lijst

lijst met projecten komt, de commissie

komt en mogelijk

betrokken wordt bij de verdere uitwerking

een voorstel voor

daarvan. De gedeputeerde zal hierover met de

verdeling van de

commissie overleggen.

middelen en dus
voor de
subsidieregeling.

Evaluatie

NLM

NLWM

Bond, J.

De heer Bond (ged.) stelt voor om over twee

Op de C-agenda

jaar een tussenevaluatie te doen naar de

van de

heid Noord-

voortgang van de aanbevelingen, ook in het

commissievergad

Holland

licht van de nieuwe Wet natuurbescherming.

ering van NLWM

Faunabeheereen-

23-062016

25-02-2019

staat de brief met
de
tussenevaluatie
over de
samenwerking
met de FBE
Noord-Holland

