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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 juni 2004
Onderwerp
1.
Voorstel Task Force Zuinig
Ruimtegebruik

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer P.J.
Bruynstens (ouderenpartij NH/VSP), inzake referendum
Wieringerrandmeer
3.
Partiele herzieningsplan
Noord-Holland Zuid

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer drs.
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks), inzake de
Zuiderzeelijn

Besluit

Het college besluit:
– In te stemmen met het instellen van een task force zuinig ruimtegebruik met daarin
sleutelfiguren van de provincie en experts van buiten de provincie, met wijziging
van de financieringswijze.
– RWB de opdracht te geven om voor 1 december een plan van Aanpak voor de task
force uit te werken
– De portefeuillehouder te machtigen de financieringswijze aan te passen
– PS terstond te informeren over het voorstel middels bijgaande brief.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
De portefeuillehouder wordt gemachtigd de antwoorden aan te passen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept-ontwerptekst van de partiële herziening van het
streekplan Noord-Holland Zuid betreffende hoofdstuk 4.1 ‘Ruimte voor water’ , in
het bijzonder met:
– de wijzigingen in de besluitvormingsprocedures rond de
waterbergingslocaties, deze vinden plaats in het kader van het Waterplan.
– Het vooralsnog handhaven van alle zoekgebieden voor waterberging op de
streekplankaart in afwachting van de uitkomsten van de gecompleteerde
wateropgaven (eind 2004),
– Het vastleggen van de volledige wateropgaven samen met de procesafspraken
per waterbergingsgebied in het Waterplan begin 2006 en die daarmee de
zoekgebieden vervangen.
2. De concept-ontwerptekst voor advies voor te leggen aan de PPC, (23-06-2004).
3. De commissie ROV (01-07-2004) zijn mening te vragen over de conceptontwerptekst.
4. De portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening met instemming van de
portefeuillehouder Water te machtigen de concept-ontwerptekst aan te passen.
Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Overeenkomst OV-Taxi Zuid- Het college besluit:
Kennemerland / IJmond
1. Middels bijgevoegde overeenkomst inzake collectief vraagafhankelijk vervoer in
Zuid-Kennemerland / IJmond (de OV-Taxi), welke door uw college bij besluit van
16 maart jl. is gegund aan Arriva, een contractuele relatie aan te gaan met dit
bedrijf.
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Besluit
2.
3.

6.
Voortzetting deelverordening
landschapselementen 2002

Portefeuillehouder Mooij te machtigen namens uw college deze overeenkomst te
ondertekenen.
Provinciale Staten middels bijgevoegde brief de informeren

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de evaluatie
deelverordening landschapselementen 2002;
2. De voordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit, inhoudende het verlengen van de
deelverordening voor de periode van 2005-2007 vast te stellen en via bijgaande
aanbiedingsbrief aan te bieden aan het presidium van Provinciale Staten;
3. Na besluitvorming in Provinciale Staten de uitvoering van de regeling in mandaat
aan Landschap Noord-Holland voort te zetten voor de periode 2005-2007.

7.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
− Bouw van een winkelruimte met daarboven vier appartementen, alsmede
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
garages/bergingen aan de Vijzelstraat 51, gemeente Enkhuizen
− Bouw 3 woningen ter vervanging van de 3 bestaande woningen
Puikman/Kramersweg, gemeente Castricum
8.
Bestemmingsplan Gershwin,
gemeente Amsterdam

9.
Deelnemingenverslag 2003
provincie Noord-Holland
10.
Subsidie-aanvraag project
ISOzero Meet- en
demonstratiewoning

11.
Subsidie-aanvraag BANSKlimaatconvenant

Het college besluit:
– gedeputeerde H.M. Meijdam, belast met de portefeuille Ruimtelijk Ordening, te
machtigen tot goedkeuring van het plan na bespreking hiervan in de
statencommissie ROV;
– Provinciale Staten informeren;

Het college besluit:
1. Het deelnemingenverslag 2003 vast te stellen
2. Het deelnemingenverslag aan te bieden aan Provinciale Staten
Het college machtigt de portefeuillehouder subsidie te verlenen voor het project
ISOzero Meet- en demonstratiewoning, indien dit niet op juridische belemmeringen
stuit.

Het college besluit:
– in te stemmen met het indienen van inliggende subsidie-aanvraag bij het Ministerie
van VROM in het kader van de subsidieregeling BANS-Klimaatconvenant en deze
te ondertekenen;
– de heer Moens te machtigen de subsidie-aanvraag namens het College op 17 juni
a.s. te overhandigen aan het Ministerie van VROM;
– bij toekenning de subsidiegelden in principe aan te wenden voor activiteiten in het
kader van de uitvoering van het provinciale energie- en klimaatbeleid;
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Besluit
–
–

12.
Aanpassing
Vrijstellingsverordening
Flora- en faunawet

bij het Najaarsbericht de bestemming van de subsidiegelden definitief af te wegen
Provinciale Staten actief te informeren.

Het college besluit:
1. in bijlage 1 en bijlage 2 bij de Verordening vrijstellingen Flora- en faunawet per 17-2004 te schrappen: kauw en zwarte kraai,
2. in bijlage 2 bij de verordening per 1-1-2004 toe te voegen: wilde eend op granen
tussen 1 juli en 15 augustus,
3. het wijzigingsbesluit plus de integrale tekst van de verordening met bijlage na
wijziging te publiceren in het Provinciaal Blad.

13.
Vaststelling en bekendmaking Het college besluit:
a. het subsidieplafond voor de Deelverordening water Noord-Holland 2004 (tweede
subsidieplafond
tender water) voor het tijdvak 1 augustus 2004 tot en met 21 december 2004 vast te
Deelverordening water Noordstellen op € 400.000,Holland 2004 (tweede tender
b. het subsidieplafond bekend te maken door middel van publicatie in het provinciaal
water)
blad en de tender met een brief, een aankondiging op de provinciale internetsite en
een aankondiging in het NH weekbericht onder de aandacht te brengen van de
potentiële subsidieaanvragers.
14.
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders NV WRK 18
juni 2004

15.
Evaluatie
Waterhuishoudingsplan-2

Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2003 en de aangepaste begroting 2004 van NV
Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) die zal worden behandeld
in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 18 juni aanstaande
2. Gedeputeerde Poelmann te machtigen de provincie tijdens deze AVA te
vertegenwoordigen
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Waterhuishoudingsplan “Stilstaan bij Stromen”;
2. De evaluatie van de inhoudelijke resultaten/aanbevelingen van de evaluatie mee bij
het opstellen van het nieuwe waterplan “Bewust omgaan met water”;
3. het definitieve rapport / ter kennisname aan PS te sturen.

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

tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

1, 2, 3, 7, 8, 9
6, 13, 14, 15
10, 11, 12,
4, 5

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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