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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 september 2004
Onderwerp
1.
Beslissing op bezwaar
(Weigering ontheffing Flora
en faunawet i.v.m.
vossenvraat)

2.
Streekplanherziening /
Structuurplanuitwerking
Westrand Amsterdam

Besluit
Het college besluit:
A. Het advies van de HAC niet over te nemen;
B. Betrokkene in zijn bezwaar te ontvangen;
C. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
D. Het bestreden besluit – de weigering een ontheffing te verlenen – in stand te
laten.
E. Provinciale Staten te informeren
Het college besluit:
1. de concept-ontwerpherziening van het Streekplan Noord-Holland Zuid /
uitwerking Structuurplan Amsterdam voor de Westrand vast te stellen, waarin
opgenomen:
a) de uitbreiding van de T106 tot 2x2 rijstroken in combinatie met een omgelegde A9
bij Badhoevedorp;
b) het onder voorwaarden planologisch niet onmogelijk maken van een nieuwe afslag
Parkstad met een verbindingsweg door de Lutkemeerpolder door middel van een
reservering;
c) de landschappelijke inpassing van de Westrandweg en de te reserveren afslag
Parkstad conform Groene As en Haarlemmerméér Groen;
d) een wijziging van de aanduiding ‘bedrijven’ voor het Geuzenbos in de aanduiding
‘recreatiegebied’;
e) het opnemen van de begrenzing van de bufferzone Haarlem-Amsterdam voor de
Westrand, zoals voorgesteld in het streekplan NHZ;
2. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam schriftelijk te informeren over
hun besluit;
3. Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer de concept-ontwerp
herziening/uitwerking ter kennisneming toe te zenden;
4. De concept-ontwerpstreekplanherziening / uitwerking structuurplan Amsterdam
ter advisering voor te leggen aan PPC (22 september) en Statencie ROV (30
september).
De gedeputeerden Poelmann en Moens stemmen niet in met het reserveren van een
afslag Parkstad.

3.
Kwartiermaken Provinciaal
Bouwmeesterschap en
procesvoorstel komende jaar

Het college besluit:
– In te stemmen met het voorstel voor aanpak van het kwartiermaken van het
Provinciaal Bouwmeesterschap als eerste stap naar invulling van het
bouwmeesterschap in 2005;
– Kennis te nemen van het werven van een kwartiermaker conform
aanbestedingsregels.

4.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Verplaatsing Bouw- en aannemersbedrijf Ooijevaar BV naar de Boekelermeer,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
gemeente Alkmaar
– Voor de bouw van een kantoorgebouw met parkeergarage aan de Drentestraat
(kavel 11), gemeente Amsterdam
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Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Buitengebied Limmen, gemeente Castricum

5.
Brief aan VROM-Inspectie
regio Noord-West

Het college besluit:
– zich te richten tot de VROM-Inspectie regio Noord-West met het voorstel om, in
afwachting van herziening van het artikel 19 WRO-beleid, aan de betreffende
gemeente- en stadsdeelbesturen te berichten dat het provinciaal artikel 19 WRObeleid op dusdanige wijze moet worden gelezen, dat het niet langer noodzakelijk is
om voor relatief geringe ingrepen, die niet in strijd zijn met het Lib, een procedure
te voeren ingevolge artikel 19, lid 1 WRO.

6.
Vastgestelde 1e herziening van Het college besluit:
– het besluit van burgemeester en wethouders van Heiloo tot vaststelling van de 1e
het bestemmingsplan “Zuide
Oost II” , 2 uitwerking,
herziening van het bestemmingsplan “Zuid-Oost II, 2e uitwerking” niet goed te
Gemeente Heiloo, ex art. 11,
keuren en een afschrift van dit besluit te zenden aan reclamanten voornoemd.
lid 6, WRO
7.
Verslag over KPMG-congres
8.
Rapportage rampenplannen
aan minister BZK
9
5de uitvoeringsmodule
Strategisch Groenproject
Haarlemmerméér Groen

10.
Tijdelijke regeling eenmalige
uitkering bestrijding regionale
wateroverlast

Het college neemt kennis van het verslag van de cvdK.
Het college besluit:
– te voldoen aan het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om hem vóór 20 september 2004 te informeren over de stand
van zaken rond de voorbereiding op de rampenbestrijding.
Het college besluit:
– In te stemmen met de 5de uitvoeringsmodule (2004-2007) voor het Strategisch
Groenproject Haarlemmerméér Groen;
– De directeur Dienst Landelijk Gebied (DLG) van onze instemming op de hoogte te
brengen en hem te verzoeken om de benodigde rijksbijdragentoezegging af te doen
geven;
– In te stemmen met het ten laste brengen van de verplichtingen voor deze module
aan het voor dit doel bij het Rijk gevormde groenfonds.
Het college besluit:
– De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat positief te adviseren over het
uitvoeringsplan bestrijding regionale wateroverlast dat de gemeente
Heerhugowaard bij het ministerie heeft ingediend in het kader van de Tijdelijke
regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.

11.
Aanvullingen begroting 2005
a.

Duurzame energie

Het college besluit alsnog met een voorstel aan PS te komen, gericht op bevordering
van werkgelegenheid in de Kop van Noord-Holland, om € 10 miljoen te investeren in
een project voor duurzame energie en werkgelegenheid /offshore. Dekking vindt plaats
voor € 5 miljoen ten laste van het bedrag dat is gereserveerd voor de Investeringsimpuls
Zorg ( € 100 miljoen) en voor € 5 miljoen uit het bedrag dat is gereserveerd voor de
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investeringsimpuls Mobiliteit ( 400 miljoen). Beide bedragen zullen derhalve niet uit de
opcenten worden gefinancierd.

b. Landelijk gebied

Aan de staten zal ook worden gemeld dat in de stukken een aanvulling zal worden
aangebracht m.b.t. het sturingsmodel Landelijk Gebied (ILG) en het zogenoemde
Stofkamproject, waarvoor de middelen voor komend jaar al zijn voorzien in de
begroting voor 2005.
Voor de jaren daarna zullen de uitgaven hiervoor conform de gebruikelijke werkwijze
voor nieuw beleid bij de behandeling van de begroting worden betrokken, voor het eerst
in 2006.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.van Kanten
E. Klut
K.van Rijn

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45

7, 8
2, 3, 4, 5, 6,
9, 10
1, 11

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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 07-09-2004 openbaar
Datum:07-09-2004

