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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 augustus 2004
Onderwerp
1.
Voortgang Ilperveld Integraal

2.
Voornemen begrenzing
particulier beheer in Laag
Holland

3.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van het statenlid
drs. H.A. Binnema
(GroenLinks), inzake
Wieringerrandmeer
4.
Beheerstrategie en
Meerjarenprogramma Oevers
Noordhollandsch Kanaal

Besluit

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de voortgang van het project Ilperveld Integraal
– In het kader van de actieve informatieplicht PS te informeren over dit besluit
middels de bij deze nota gevoegde brief.
– de portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassingen
Het college besluit:
1. Het voornemen kenbaar te maken om voor delen binnen het gebied van Laag
Holland een begrenzingenplan ten behoeve van particulier natuurbeheer op te
stellen. Dit naar aanleiding van individuele verzoeken van 40 agrarische
ondernemers/grondeigenaren
2. Over dit voornemen advies te vragen aan de bestuursorganen betrokken bij het
Provinciaal Overleg Landelijk Gebied (het POL) en aan de gemeenten Wormerland
en Waterland;
3. Nu reeds te starten met het opstellen van het begrenzingenplan zodat het plan nog
in 2004 door GS kan worden vastgesteld;
4. Gedeputeerde Moens te mandateren zich per brief tot de minister van LNV te
wenden om het mogelijk te maken dat het beoogde begrenzingenplan nog dit jaar
(2004) de grondslag kan vormen voor subsidieverlening particulier beheer;
Het college stelt de antwoorden vast. De portefeuillehouder is gemachtigd tot het
aanbrengen van aanpassingen.

Het college besluit:
– de oevers van het Noordhollandsch Kanaal te gaan beheren volgens de nieuwe
beheerstrategie ‘Risico Gestuurd Beheer Oevers’ zoals deze is aangegeven in de
nota ‘Beheerstrategie en Meerjarenplanning Oevers Noordhollandsch Kanaal’, d.d.
20-7-2004. Kern van de beheerstrategie is outputsturing op basis van een
risicobeoordeling van de aanwezige functies van de vaarweg en de oevers.
– PS voor te stellen voor de periode 2005 – 2009 een extra krediet van € 25,9 miljoen
beschikbaar te stellen, in aanvulling op het krediet van € 12,265 miljoen
beschikbaar gesteld bij het Voorjaarsbericht (Statenvoordracht 44 van 20 mei
2003), voor uitvoering van variabel onderhoud aan de oevervoorzieningen van het
Noordhollandsch Kanaal en de jaarlijkse kapitaalslasten van dit krediet ten laste
van het onderhoudsbudget voor het Noordhollandsch Kanaal te brengen. De
rentelasten worden verwerkt in de begroting 2005 en de meerjarenraming.
– kennis te nemen van de noodzaak van nieuwe kredieten voor het variabel
onderhoud in de periode na 2009. Voor de dekking van deze kapitaalslasten is geen
ruimte binnen de onderhoudsbegroting van het Noordhollandsch Kanaal
beschikbaar, zodat te zijner tijd hiervoor aanvullende begrotingsruimte benodigd is.
– kennis te nemen van het lopende onderzoek naar het toepassen van de maatregel
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gordingverlaging in de periode 2004 – 2006, die bekostigd zal worden uit de
huidige onderhoudsbegroting van het Noordhollandsch Kanaal. Indien het
onderzoek uitwijst dat gordingverlaging niet mogelijk is, zal bij het
voorjaarsbericht een voorstel tot aframing van het onderhoudsbudget worden
gedaan.
– in te stemmen met de start van de voorbereidingen van de in 2005 te realiseren
werken. Dit vooruitlopend op de besluitvorming in Provinciale Staten.
– akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan PS.

5.
Pilot toepassen bestuursdwang Het college besluit:
op recreatievaartuigen
1. Een pilot bestuursdwang uit te voeren voor recreatieschepen op de vaarwegen in
beheer bij de provincie;
2. De termijnen waarop in nieuwe situaties bestuursdwang wordt uitgevoerd op
recreatievaartuigen, te bepalen voor een overtreder bekend 9e dag, overtreder
onbekend 11e dag;
3. 13 weken na het toepassen van de bestuursdwang gebruik te maken van de
bevoegdheid het recreatievaartuig te verkopen, over te dragen om niet aan een
derde of te vernietigen;
4. In afwijking van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten van 29 juni 1999, nr
914914, gedurende de pilot voor het toepassen van bestuursdwang mandaat te
verlenen aan het hoofd van het bureau Vaarwegen Noord en het bureau Vaarwegen
Zuid.
6.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

7.
Ontheffing Wet
voorkeursrecht gemeenten,
Velsen
8.
Handhavingrapportage

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de uitbreiding van de woning Hooghuizenweg 11, gemeente Huizen
– Bouw bedrijfswoning met kantoor ten behoeve van het Transportbedrijf Hoek aan
de Koogeweg 55 te Venhuizen
– Bouw bedrijfsruimte ten behoeve van het Transportbedrijf Hoek aan de Koggeweg
55 te Venhuizen
– Bouwrijp maken van een deel van fase IV van het bedrijventerrein Zuiderkogge,
gemeente Venhuizen
– Bouw- en woonrijp maken van het bedrijventerrein Nieuwelaan west te Limmen,
gemeente Castricum
– Bouw van een bedrijfs/winkelpand op het bedrijventerrein Nieuwelaan west te
Limmen, gemeente Castricum
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Plandeel 3, Stad van de Zon - De Glazen Stad, Gemeente
Heerhugowaard

Het college besluit de gevraagde ontheffing te weigeren.

Het college besluit:
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– kennis te nemen van de bestuurlijke samenvatting van de Handhavingrapportage
2003, met een aanvulling van de tekst
– Provinciale Staten te informeren

9.
Afwijking aanbestedingsregels Het college besluit:
onderzoek aansluiting op de
– in afwijking van de aanbestedingsregels voor het verkeersonderzoek c.a. slechts bij
A9 nabij Heiloo
één extern bureau offerteuitvraag te doen.
10
1e concept Beleidskader
Jeugdzorg 2005 tot en met
Het college besluit:
2008
1. het eerste ontwerp Beleidskader Jeugdzorg 2005 tot en met 2008, waarin is
aangegeven hoe de provinciale middelen voor jeugdzorg worden ingezet, vast te
stellen en in dit kader te besluiten:
a. in 2005 incidenteel uit de gereserveerde middelen jeugdzorg een bedrag van
€ 1.150.000 te bestemmen voor: aanpak wachtlijsten € 500.000, cliëntenbeleid €
50.000, nieuwe financieringssystematiek € 100.000, fusie- en frictiekosten, sociale
plannen € 500.000;
b. ten behoeve van het Beleidskader Jeugdzorg 2005 tot en met 2008, waarin het
Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg is opgenomen, aan provinciale staten voor te
stellen € 10,4 miljoen beschikbaar te stellen, te financieren uit de
investeringsimpuls;
c. het Aanvalsplan wachtlijsten uit te werken overeenkomstig de uitgangspunten
voor de investeringsimpuls die door PS worden vastgesteld;
2. het onder 1. genoemde stuk vrij te geven voor inspraak in de periode 30 augustus
tot en met 27 september 2004, onder het voorbehoud van instemming van PS;
3. de Statencommissie Sociale Infrastructuur te informeren over het besluit en het
eerste ontwerp Beleidskader ter kennisneming aan de Commissie toe te zenden;
4. het definitieve ontwerp-Beleidskader ter vaststelling op 6 december 2004 aan PS
aan te bieden;
5. het besluit van 13 januari 2004 (2004-53131) in zoverre aan te passen dat de
uitvoering van de Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland en
bijbehorende regelingen aan de afdeling Subsidies wordt opgedragen uitsluitend
voor wat betreft de verstrekking van subsidies op basis van deze verordening en
regelingen.

Het college besluit:
11.
1. De uitgangspunten voor stimulering van Wijksteunpunten-Breed, Kleinschalig
Nota Zorg verbetert het
wonen voor mensen met dementie en Mantelzorg, zoals beschreven in de nota
leefklimaat in Noord-Holland
“Zorg verbetert het leefklimaat in Noord-Holland”, ter uitvoering van het
stimuleringsprogramma “Wonen, Welzijn, Zorg, ( WWZ)“ over te nemen;
2. De notitie met bijgaande brief en Statenvoordracht aan te bieden aan provinciale
staten als eerste uitwerking van de voorstellen in het kader van de Extra
Investeringsimpuls Noord-Holland(motie 10-1) voor de uitvoering van het
Stimuleringsprogramma WWZ;
3. Verdere uitwerking van de intensivering en uitbreiding van het beleid in het kader
van de Extra Investeringsimpuls voor de Zorg zal plaatsvinden conform de
planning en procedure die met instemming van PS zal gelden voor de Extra
Investeringsimpuls;
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4. Provinciale staten te verzoeken thans in te stemmen met de nota en met dekking
van de kosten voor de uitvoering van het Stimuleringsprogramma WWZ vanaf
2005 tot een bedrag van:
5. € 11 miljoen voor Wijksteunpunten-Breed,
6. € 1,5 miljoen voor Mantelzorg,
7. totaal € 12,5 miljoen uit de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (motie 10-1)
8. en € 680.000,- voor Kleinschalig wonen met dementie uit de FINH-UNA-gelden
9. De portefeuillehouder te machtigen kleine wijzigingen te doen aanbrengen;
10. Bij een positief besluit van provinciale staten drie Deelverordeningen te laten
opstellen die vanaf 2005 integraal uitvoering geven aan het Stimuleringsprogramma
Wonen, Welzijn en Zorg op de onderdelen Wijksteunpunten-Breed, Kleinschalig
wonen met dementie en Mantelzorg, op basis van de beleidsuitgangspunten uit de
nota “Zorg verbetert het leefklimaat in Noord-Holland”.

12
FINH subsidie
Jeugdhulpverlening 2e tranche

Het college besluit:
1. Stichting Orthopedagogisch Centrum Kennemerland (OCK) Het Spalier een
aanvullend investeringssubsidie te verlenen van € 150.230.
2. Het subsidie voor het project Middenduinerweg te Sanpoort-Noord, in het kader
van het FINH 2e tranche van de deelverordening verbetering accommodaties
jeugdhulpverleningsinstellingen, vast te stellen op € 3.466.456.

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

tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

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

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. 31-08-2004 openbaar
Datum:31-08-2004

