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Onderwerp Besluit

1.
Sturingsmodel inrichting
landelijk gebied

Het college besluit:
– Een bijeenkomst voor PS op 30 augustus aanstaande aan te kondigen over de

ontwikkeling naar een nieuw sturingsmodel voor de inrichting van het landelijk
gebied en over het Investeringsbudget Landelijk Gebied van het rijk;

– PS te informeren over deze ontwikkeling en aan te kondigen dat voor het einde van
het jaar aan PS een aanpak voorgelegd wordt, waarin GS aangeven hoe zij dit
nieuwe sturingsmodel willen gebruiken om de bestuurlijke aansturing van de
uitvoering van beleid te versterken.

– Aan te kondigen dat PS op 30 augustus ook geïnformeerd worden over de
doorlichting van de integrale uitvoeringsprogramma’s.

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake
monitoring behoefte aan
Wijkermeer.

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Rapportage aanbestedingen
2003

Het college besluit:
– Om aan de “Rapportage aanbestedingen 2003” geen bestuurlijk vervolg te geven

omdat hierover al verantwoording is afgelegd in de aanbestedingsparagraaf van het
Jaarverslag 2003;

– De Algemeen Directeur opdracht te geven er zorg voor te dragen dat de in de
rapportage aanbevolen verbeteringen onderdeel worden van het project
“Verantwoord Aanbesteden”.

4.
Kaderstelling
herindelingsbeleid; (notitie
naar aan leiding van
mondelinge vragen van het
statenlid de heer J.H.M.Bond)
(CDA)

Het college besluit:
a. de notitie kaderstelling herindelingsbeleid vast te stellen, daarmee bevestigend dat

het vigerend herindelingsbeleid overeenkomstig het uitgangspunt in het
collegeprogramma wordt uitgevoerd;

b. de notitie ter kennis te brengen van provinciale staten.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake
aanpassing
Vrijstellingsverordening
Flora- en faunawet

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Notitie Landschap Het college besluit:

1. kennis te nemen van de notitie Landschap;
2. in te stemmen met de conclusie dat het bestaande landschapbeleid voldoende kader

biedt voor de realisatie van de landschapsdoelen en dat met name ingezet moet
worden op versterking van de doorwerking van het landschapsbeleid in strategische
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plannen en integrale projecten;
3. de notitie landschap ter informatie te zenden aan provinciale staten.

7.
Regionaal stedelijk netwerk
NoordWest Holland

Het college besluit:
– Het samenwerkingsverband NoordWest 8 te erkennen als regionaal stedelijk

netwerk NoordWest Holland in die zin dat gedeputeeerde staten Noordwest 8 als
aanspreekpunt en volwaardig gesprekspartner van de regio tegemoet treden en zo
nodig gezamenlijk optrekken in de richting van het Rijk en de Europese Unie om
de regio Noordwest Holland nadrukkelijk onder de aandacht te brengen;

– De brief aan de stuurgroep NoordWest 8 over voorzetting van de samenwerking
met inachtneming van de daaraan te stellen voorwaarden te verzenden.

8.
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:
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Weesperzijdestrook, stadsdeel Oost-Watergraafsmeer,

Amsterdam, (2004-747)

9.
Hernieuwde beslissing
omtrent goedkeuring
bestemmingsplan “N201
Zone”

Het college besluit:
1. Reclamanten genoemd onder 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13 mede te delen, dat hun

bedenkingen voor zover die betrekking hebben op de plandelen met de bestemming
“uit te werken bedrijfsdoeleinden” in de beschouwingen zijn betrokken;

2. Reclamanten genoemd onder 1, 4, 5, en 9 mee te delen, dat hun bedenkingen niet in
de beschouwingen zijn betrokken;

3. Reclamanten genoemd onder 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 en 13 mee te delen, dat hun
bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven om aan enkele onderdelen
goedkeuring te onthouden;

4. De plandelen met de bestemming “uit te werken bedrijfsdoeleinden” van het
bestemmingsplan “N201-zone” goed te keuren.

10.
Heroverweging bezwaarschrift
Bewonersvereniging ‘Willem
Leeft’

Het college besluit:
– het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen, m.u.v. een

redactionele fout in het advies van de Commissie voor bezwaar- en beroepschriften
uit de gemeenteraad Amsterdam (zie toelichting);

– het namens Bewonerscommissie ‘Willem Leeft’ ingediende bezwaar niet-
ontvankelijk te verklaren;

– de door de individuele eigenaren ingediende bezwaren niet-ontvankelijk te
verklaren;

– de bestreden beslissing van 21 oktober  2003, nr. 2003-14367, te handhaven.

11.
Telewerken Het college besluit:

a. kennis te nemen van de rapportage evaluatie pilot telewerken en de besluiten die
het MTP daarover nam.

b. de evaluatie van de pilot telewerken naar provinciale staten te sturen. Het College
stuurt het betreffende evaluatierapport dan ook naar de secretaris van de commissie
FBO en de statengriffier. In 2002 is dit bij het bespreken van de voortgang van de
uitvoering van motie 55-4 “ICT en de ochtendspits” aan de staten toegezegd.

12.
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Noodmaatregel
dijkversterking Pettemer
Zeewering

Het college besluit:
a. De melding van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan het

College van GS, inzake de noodmaatregel ‘dijkversterking Pettemer Zeewering’
conform artikel 72 Waterstaatswet 1900, voor kennisgeving aan te nemen.

b. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per brief te berichten dat de
melding in goede orde is ontvangen en ter kennis name is behandeld in de GS-
vergadering van 20 juli 2004. Het college GS vraagt aan HHNK om te worden
geïnformeerd over de uitvoering van de voorgenomen maatregel en betrokken te
worden bij eventuele verdere ontwikkelingen.

13.
Europese Conferentie ‘City
and Contryside’, finding a
New Balance in Europe’s
Urbanised Regions

Het college besluit:
– deel te nemen aan de Europese Conferentie ‘City and Countryside, finding a New

Balance in Europe’s Urbanised Regions op 21 en 22 oktober 2004.
– Vast te stellen wie van de leden van GS belangstelling heeft/hebben om deel te

nemen aan de excursie naar Laag Holland op 22 oktober, naast gedeputeerde
Kruisinga die de excursie zal leiden.

14.
Vaststelling toetsingskaders
planvorming
rampenbestrijding, Werkwijze
toetsing gemeentelijke
rampenplannen

Het college besluit:
1. tot vaststelling van de in interprovinciaal verband tot stand gekomen

toetsingskaders voor de door het college te toetsen gemeentelijke rampenplannen,
regionale beheersplannen, organisatieplannen

2. tussen september 2004 en 1 juli 2005 alle huidige gemeentelijke rampenplannen te
toetsen aan het nieuwe toetsingskader

3. de regio Noord-Holland Noord aan te wijzen als ‘pilot-regio’ voor het gebruik  van
het  nieuwe toetsingskader voor gemeentelijke rampenplannen tot 1 januari 2005

4. de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten, voorzitter van de
regionale brandweer, en de regionale hulpverleningsdiensten in de regio Noord-
Holland Noord te informeren over het besluit om Noord-Holland Noord als
pilotregio aan te merken alsmede te informeren over de wijze waarop de toetsing
van de gemeentelijke rampenplannen zal worden uitgeoefend en in kennis te stellen
van de toetsingskaders planvorming rampenbestrijdingen.

5. de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten, voorzitter van de
regionale brandweren en de regionale hulpverleningsdiensten in de regio’s
Zaanstreek Waterland, Gooi en Vechtstreek, Kennemerland en Amsterdam e.o. in
kennis te stellen van de toetsingskaders planvorming rampenbestrijding en te
informeren over de wijze waarop de toetsing van de gemeentelijke rampenplannen
zal worden uitgeoefend.

15.
Beslissing op het
bezwaarschrift van familie
Jimmink te Den Helder

Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 26 januari 2004, nr. 2003-34622, te handhaven;
4. Bezwaarde conform inliggende brief in kennis te stellen van dit besluit;
5. V.o.f. ’t Oost conform inliggende brief in kennis  te stellen van dit besluit.
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16.
Begrenzing foerageergebieden Het college besluit:

1. Tot het aanwijzen en vervolgens begrenzen van foerageergebieden voor ganzen en
smienten, conform het verzoek van de Minister van LNV.

2. Voor het aanwijzen van de gebieden (hetgeen voor 1 oktober 2004 moet
geschieden) het noodzakelijke overleg te voeren met de betrokken instanties.

3. Voor het begrenzen van de gebieden, voor 2005 de procedure van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht te volgen.

17.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw
L.M. Driessen-Jansen, D.J.
Butter,. drs.A.P. Bouwens en
drs W.J.M. Holthuizen
(VVD), inzake
strandsuppleties voor de
kustplaatsen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 14,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 7, 8, 9, 10,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 1, 4, 5, 6, 11, 12, 15, 16, 17
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 13,

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. 20-07-2004 openbaar
Datum:20-07-2004


