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Onderwerp Besluit

1.
Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord

Het college besluit:
– De bijzondere positie van de gemeente Texel te erkennen, maar niet in te stemmen

met hun verzoek een uitzonderingspositie in te nemen bij de totstandkoming van de
regionale woonvisie en de regionale bedrijventerreinenvisie.

2.
Meta-evaluatie
landbouwbeleid

Het college besluit:
1. De voordracht aan PS over de wijze waarop GS de aanbevelingen uit de meta-

evaluatie van de meta-evaluatie van de Agrarische Nota 1995-2005 hebben
geïmplementeerd in het landbouwbeleid, vast te stellen;

2. De voordracht aan Provinciale Staten te zenden.

3.
Vaststelling tekortsubsidie en
aanvullende budgetsubsidie
“Herinrichting Amstelland” op
basis van de deelverordening
openluchtrecreatie N-H 1998

Het college besluit:
� De verleende tekortsubsidie bij besluit van 5 oktober 2000 aan Groengebied

Amstelland (GGA) voor het project “Herinrichting Amstelland” fase 1, vast te
stellen op € 34.714,19.

� Een aanvullende (budget-)subsidie van € 13.108,22 te verstrekken voor de
meerkosten van het project.

� Dit besluit bij brief mede te delen aan Groengebied Amstelland.
� Het bedrag van € 20.595,60 (verschil tussen het totaal vastgestelde subsidiebedrag

en het betaalde voorschot) aan Groengebied Amstelland uit te betalen.

4.
Ontwerp-Landbouw-en
Visserijagenda 2004-2007

Het college besluit:
– In te stemmen met het onwerp-Landbouw-en Visserijagenda 2004-2007;
– De uitvoering van de Agenda pas ter hand te nemen nadat daarvoor via integrale

afweging door PS middelen beschikbaar zijn gesteld.
– Het ontwerp-Landbouw- en Visserijagenda 2004-2007, de voordracht en het

onwerp-statenbesluit aan Provinciale Staten aan te bieden;

5.
Deelverordening professionele
podiumkunsten Noord-
Holland 2005

Het college besluit:
1. De voordracht en ontwerpbesluit Deelverordening professionele podiumkunsten

Noord-Holland 2005 vast te stellen.
2. Deze voordracht en ontwerpbesluit door middel van bijgaande brief aan provinciale

staten aan te bieden.

6.
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.
– Sloop en (her)bouw van een woning op perceel Zwinweg 4 te Anna Paulowna,
– Bouw woonhuis op perceel Woude 33 te De Woude, gemeente Castricum,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Het Grootslag 2003, Andijk,
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7.
Verslag werkbezoek aan
Pommeren op 15-16 oktober
2004

Het college besluit:
– het ‘Verslag van het werkbezoek van een delegatie van de provincie Noord-Holland

aan de Poolse provincie Pommeren (Pomorskie) ter verkenning van de
samenwerkingsmogelijkheden op milieugebied, 15-16 oktober 2004’ vast te stellen;

– het verslag ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten;
– in te stemmen met het opstellen van een gezamenlijk activiteitenplan met

Pommeren voor 2004 uiterlijk 31 december 2004.

8.
Rapport
Langetermijnperspectieven
voor de landbouw in de
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
a Kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van het Rapport

“Langetermijnperspectieven voor de landbouw in de provincie Noord-Holland” .
b De conclusies en aanbevelingen als bouwstenen te betrekken bij de ontwikkeling

van de Landbouw- en Visserijagenda 2004-2007;
c Het Rapport “Langetermijnperspectieven voor de landbouw in de provincie Noord-

Holland” op grond van de actieve informatieplicht voor te leggen aan Provinciale
Staten.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 2, 3, 4, 8
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 6
E. Klut tel. (023) 514 40 83 5
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 7

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



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 november 2004

3

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 16-11-2004 openbaar
Datum:16-11-2004


