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Onderwerp Besluit

1.
GS-standpunt “Evenwichting
omgaan met Water”
(uitwerking hoofdlijnen
WB21, Collegeprogramma
2003-2007

Het college besluit
1. in te stemmen in met:
a. Uitwerking van de WB21-paragraaf van het collegeprogramma, Nationaal

Bestuursakkoord Water en de concept-deelstroomgebiedsvisies in het
volgende  GS-standpunt , dat als als kader zal dienen voor verdere
uitwerking, doorvertaling en besluitvorming rond de
deelstroomgebiedsvisies in Noord-Holland.

1. Er komt één zienswijze van GS voor alle drie de deelstroomgebieden
en deelstroomgebiedsvisies. Het oplossen van de waterproblemen die
in de deelstroomgebieden ontstaan door de verwachte
klimaatverandering is daarbij uitgangspunt.

2. Het creëren van ruimte voor water zal, in navolging van de PS-motie
over de driestapsstrategie, geen sectorale afweging zijn, maar deel
uitmaken van een integrale afweging. In deze afweging moeten af- en
aanvoermaatregelen volwaardig worden meegewogen.

3. In navolging van zowel de PS-moties als het collegeprogramma moet
het kiezen van maatregelen via maatwerk per gebied én in
samenwerking met de streek tot stand komen. Ook het bereiken van
voldoende draagvlak voor het uitvoeren van maatregelen is een
noodzaak.

4. Het nieuwe kader “Evenwichtig omgaan met Water” zal verder
uitgaan van de hoofdlijnen en termijnen van de startovereenkomst
WB21 (2000) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (2003). De
provincie Noord-Holland zal het kader daartoe uitwerken en opnemen
in het provinciaal Waterhuishoudingsplan (WHP3). Daarmee wordt
het WHP3 uiterlijk in 2006 een kader voor toetsing van de regionale
uitwerkingen en basis voor doorwerking door de waterbeheerders in
de waterbeheersplannen, de waterakkoorden (Noordzeekanaalgebied
en IJssel- en Markermeer) en ook voor het provinciale ruimtelijke
beleid (streekplannen, toetsing bestemmingsplannen).

5. Bij nadere uitwerking van het kader “Evenwichtig omgaan met
Water” zal worden aangegeven op welke specifieke punten het
provinciaal kader bij uitwerking inhoudelijk aanvullend of afwijkend
is van eerder genoemde kaders. Bovendien zal uitgewerkt worden hoe
de hoofdlijnen doorwerken op de rol van de provincie bij (regionale)
projecten en uitwerkingen en op het prioriteren of temporiseren
daarvan.

b. PS actief  te informeren van PS met een brief

2. GS nemen kennis van:
a. Het voornemen om op 30 september / 7 oktober een nader GS-standpunt

vast te stellen en PS te vragen voor eind 2003 een standpunt in te nemen.
Dit GS-standpunt werkt de bovenstaande hoofdlijnen uit en geeft aan hoe
die doorwerken op de rol van de provincie bij (regionale) projecten en op
het prioriteren of temporiseren daarvan.

b. Dat het GS-standpunt voor de komende collegeperiode (2003 –2007)
betekent:
b1.  Waterschappen en regio’s werken de wateropgaven regionaal of
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lokaal uit op basis van het GS-kader en uitgaande van maatwerk per
gebied.
b2.  Het GS-kader dat inzet op fijnmazige oplossingen en het volwaardig
meenemen van aan- en afvoer als oplossingsrichtingen wordt in het WHP3
geïntegreerd (uiterlijk 2006).
b3.  In kader van het provinciaal ruimtelijke beleid  zal een integrale
afweging plaats vinden over ruimtelijke aspecten (zoals locatiekeuze) van
eventuele grootschalige  waterberging.

“Evenwichtig Omgaan met Water” in het  Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord
3. GS nemen er kennis van dat de ruimtelijke discussies in relatie tot het
waterbeheer, conform de hoofdlijnen van “Evenwichtig omgaan met Water”, in
het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord zijn te vertalen door:
a. Naast de maximum wateropgave voor opvang van de wateroverlast als

gevolg van klimaatverandering (2580 ha) uit te werken hoeveel ruimte (ha)
minimaal nodig is om in 2015 de afvoercapaciteit op polder- en
boezemniveau  ‘robuust’ te krijgen

b. De inzet op evenwichtige en fijnmazige oplossingen houdt voor NH-
Noord in dat
b1:  Er in het streekplan NH-N van uitgegaan wordt dat waterbeheerders
en de streek tot afspraken komen binnen het GS-kader. Er zullen geen
grootschalige zoekgebieden worden aangewezen in het (concept)
streekplan;
b2:  Na toetsing van de regionale uitwerkingen aan het nieuwe WHP de

provincie
 beslist over de noodzaak ruimte te reserveren voor grootschalige

oplossingen;
b3.  Na besluitvorming over de noodzaak voor grootschalige oplossingen

in kader van een streekplanherziening integrale afweging plaats vinden over
ruimtelijke aspecten (zoals locatiekeuze) van eventuele grootschalige
waterbergingslocaties.
c. Een onderzoeksopgave te formuleren, om ook in tijden van droogte over

voldoende water te kunnen beschikken, waarin het accent ligt op
fijnmazige oplossingen en verhoging van grondwaterpeilen in combinatie
met een efficiënter gebruik van IJssel- en Markermeerwater.

d. In de juridische plankaart bij het streekplan uit te werken in welke
gebieden er vanuit het waterbeheer beperkingen gesteld zijn aan nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

e. Waterneutraal bouwen en watertoets als algemeen uitgangspunt op te
nemen.

2.
Tender Water Het college  besluit vooruitlopend op de vaststelling van de deelverordening water, in

2003 een tender uit te schrijven voor de subsidiëring van activiteiten in het kader van
het Waterhuishoudingsplan. Dit overeenkomstig de bijgaande regeling.

3.
Besluit deelneming Stichting
Halter in Balans (RES)

Het college besluit:
a. De (aan te passen) ontwerpstatuten van de Stichting Halter in Balans in principe

goed te keuren en daarmee deel te nemen in de Stichting Halter in Balans.
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Halter in Balans is het regionaal economische stimuleringsprogramma (RES) voor
de regio’s  Westfriesland en Noord-Kennemerland.

b. De ontwerpstatuten en inliggende brief naar de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) te versturen met het verzoek om goedkeuring van
deelname door de provincie Noord-Holland in de Stichting Halter in Balans.
(conform artikel 151 provinciewet i.s.m. artikel 253)

c. Na goedkeuring door de minister aan het presidium van PS te verzoeken het besluit
om deel te nemen aan de Stichting Halter in Balans te agenderen voor een PS-
vergadering teneinde de provinciale deelname aan de Stichting goed te keuren

d. Onder voorbehoud van goedkeuring van onze deelname door BZK, de verzoeken
van gemeenten aan GS over deelname aan de stichting Halter in Balans (conform
de Gemeentewet) goed te keuren en op ambtelijk niveau af te doen.
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4.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouwplan Villa Zonneheuvel, Kastanjelaan 9, te Bergen, gemeente Bergen,
– Voor de bouw van een medisch diagnostisch behandelcentrum aan de Vondelweg,

gemeente Haarlem,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Overleek/ Almere, gemeente Medemblik,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan “De Kwakel 1987, vierde herziening en De Kwakel-

Sportcomplex 1993, eerste herziening, gemeente Uithoorn,

5.
Opstellen intentieverklaring
ten behoeve van het
proefproject “Wonen in het
groen”

Het college besluit:
1. In te stemmen met het opstellen van een intentieverklaring voor het proefproject

“Wonen in het groen”.
2. PS hierover te informeren op grond van de actieve informatieplicht conform

bijgevoegde brief,  met toelichtende bijlage.

6.
Rapport onderzoek naar de
schaalgrootte van de
toekomstige veiligheidregio’s
in de provincie Noord-Holland

Het college neemt kennis van:
a. het rapport “onderzoek naar de schaalgrootte van de toekomstige veiligheidsregio’s

in de provincie Noord-Holland”, opgesteld door de heer drs. B. de Hon;
b. het college van GS neemt eveneens kennis van de brief van de commissaris van 7

augustus 2003 aan de minister van BZK, waarbij het rapport aan de minister wordt
aangeboden,

c. het college van GS stemt ermee in, dat het rapport van de heer De Hon en de brief
van de commissaris worden gezonden aan de griffier.

7.
Werkprogramma strategische
verkenningen

Het college neemt kennis van het Werkprogramma 2003: strategische verkenningen, dat
de afdeling Kennis & Strategie dit jaar uitvoert in opdracht van de Directieraad.

8.
Rapportage Luchtkwaliteit
2001

Het college besluit het rapport Luchtkwaliteit 2001 provincie Noord-Holland vast te
stellen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 5
E. Klut tel. (023) 514 40 83 1,2, 7
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 8

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.
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