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1. 
Permanente bewoning van 
recreatiewoningen 
 

 
Het college besluit: 

- De beleidsnotitie ‘Permanente bewoning van recreatiewoningen’  voorlopig 
vast te stellen met als hoofdpunten: 

- In de niet-kwetsbare gebieden van Noord-Holland (de gele gebieden op het 
kaartje in de beleidsnotitie) in te stemmen met eventuele verzoeken van de 
gemeenten om de permanente bewoning te legaliseren door het wijzigen van de 
bestemming; 

- In de kwetsbare gebieden in beginsel niet over te gaan tot het legaliseren van 
permanente bewoning; 

- In bestuurlijk en ambtelijk overleg bij de gemeente aan te dringen op 
handhaving en samenwerking te zoeken met de VROM-inspectie die een 
handhavende bevoegdheid heeft 

- De portefeuillehouder te machtigen de notitie op enkele punten te 
verduidelijken 

- De beleidsnotitie te zenden aan PS  
- Gehoord de mening van de statencommissie de beleidsnotitie definitief vast te 

stellen en aan te bieden aan de minister van VROM en de Noord-Hollandse 
gemeenten. 

  
2. 
Voordracht aan provinciale 
staten inzake vaststelling 
advies plan van scholen 2006-
2008 
 

 
Het college besluit: 
1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit aan provinciale staten vast te stellen, 

inhoudende dat aan provinciale staten wordt voorgesteld de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te adviseren: 
a. een algemeen bijzondere scholengemeenschap voor mavo, havo en atheneum te 

Amsterdam, en 
b.  een algemeen bijzondere scholengemeenschap havo/atheneum en een        

zelfstandig gymnasium, beide te Zaandam,  
niet op te nemen in het plan van scholen 2006-2008. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om, als de behandeling in de Commissie 
Sociale Infrastructuur daartoe aanleiding geeft, de voordracht aan te passen.  

 
  
3. 
Vaststelling “ Handreiking 
aanwijzingsbevoegdheden 
handhavingsstructuur milieu”. 
 

 
Het college besluit: 

a. De “ Handreiking aanwijzingsbevoegdheden handhavingsstructuur milieu” en 
het stroomschema “ Inzet aanwijzingsbevoegdheden Noord-Holland” als 
beleidsregel voor haar aanwijzingsbevoegdheid op grond van de Wet 
handhavingsstructuur vast te stellen; 

b. Beide ter kennisname aan Provinciale Staten aan te bieden. 
  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. M. 
Agema (fractie Agema), 
inzake het artikel in De 
Telegraaf over een werknemer 
van Corus. 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 
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5. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid dhr. A.A. de 
Vries (SP), inzake het artikel 
in De Telegraaf over een 
werknemer van Corus. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
Ontwerp Nota Natuurbeleid 
2005 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Ontwerp Nota Natuurbeleid 2005 – “Noord-Holland 
Natuurlijk!” , waarin het vigerende natuurbeleid is weergegeven; 

2. de portefeuillehouder is gemachtigd het stuk aan te vullen , o.a. met conclusies 
en aanbevelingen;  

3. De ontwerp-nota onder de aandacht te brengen van Provinciale Staten; 
4. Gedeputeerde A. Moens te mandateren de reacties van Provinciale Staten in de 

nota te verwerken en de nota vervolgens als kader voor de uitvoering vast te 
stellen. 

  
7. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer 
K.W.C. Breunissen 
(GroenLinks), inzake 
woningbouw 
Bloemendalerpolder / KNSF 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
8. 
Bestuursovereenkomst Wonen 
in het Groen Heiloo/Limmen 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst “Wonen in het Groen 

Heiloo/Limmen”. 
2. Uit te spreken dat een Landbouw Effect Rapportage (LER) wordt opgesteld. 
3. Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen om, indien door één van de partijen 

gewenst, de bestuursovereenkomst bij te stellen voor zover dat geen grote 
inhoudelijke veranderingen teweegbrengt. Bij grote inhoudelijke veranderingen zal 
de overeenkomst opnieuw aan GS worden voorgelegd. 

4. PS hierover te informeren op grond van de actieve informatieplicht conform 
bijgevoegde brief, inclusief de bestuursovereenkomst “Wonen in het Groen 
Heiloo/Limmen” 

  
9. 
Aansluiting A9 nabij Heiloo 
 

 
Het college besluit: 

- De voorlopige keuze voor een aansluiting bij de Lagelaan definitief te maken;     
- te kiezen voor een oostelijke situering langs de A9 van de parallelweg; 
- tot het uitwerken van een lobbyplan ter begeleiding van het proces dat moet        

leiden tot daadwerkelijke realisering van de aansluiting. 
 

  
10. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), inzake 
opnamestop Kennemer 
Gasthuis 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 
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11. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. P.J. 
Dijksteel (PvdA), inzake 
hulpverlening aan Antillianen 
in Den Helder 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
12. 
Inhuur Primo NH voor 
Hartwinkels 

 
Het college besluit: 
1. Aan Primo Noord-Holland opdracht te geven voor het kwartiermaken in de vijf 

pilots in Noord-Holland en de ondersteuning bij het maken van de lokale plannen in 
het kader van het project Hart van …winkels; 

2. Voor bovengenoemd adviseurswerk een bedrag van € 35.700,-- beschikbaar te 
stellen uit het budget 2005 voor de projectennota Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord; 

3. Met de gunning van deze opdracht aan Primo Noord-Holland af te wijken van de 
aanbestedingsregels en wel om de volgende redenen: 

- Primo heeft in 2004  reeds ondersteuning aan dit project gegeven, de 
werkzaamheden in 2005 zijn een continuering van de werkzaamheden in 
2004; 

- Een ander deel van de ondersteuning van Primo voor het project “Hart 
van ..winkels (procesbegeleiding en projectorganisatie, € 68.800,--) wordt 
bovendien al betaald uit het prestatieplan 2005 van Primo). 

 
  
13. 
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. 

- Bouwplan Jisperweg 88/Hobrederweg 1B te Westbeemster,  
 

  
14. 
Procedure regionale 
woonvisies 
 

 
Het college besluit: 

- De bijgaande notitie “ Regionale Woonvisies: stand van zaken, inhoudelijke 
beoordeling, verdere procedure” voor kennisgeving aan te nemen. 

- GS besluiten voor de regio’s in Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid 
de volgende procedure rond de regionale woonvisies te volgen: 
- De Gedeputeerde Volkshuisvesting draagt zorg voor de aansturing van 

de drie regio’s in Noord-Holland. 
- GS dragen de regio’s op om – vóórdat de regionale woonvisies ter 

behandeling aan de gemeenteraden worden aangeboden- in een 
provinciaal format te vermelden  hoe de regio’s inhoud hebben gegeven 
aan de formele eisen die PS- ingevolge het Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord – aan de woonvisies stellen. 

- GS leggen dit ingevulde format ter beoordeling aan PS voor. 
- Na beoordeling daarvan door  PS kan behandeling van de regionale 

woonvisie in de afzonderlijke raden plaatsvinden. 
-           de regio’s in NH-Zuid op te dragen om de vastgestelde regionale woonvisies te 

actualiseren, zodra over de uitkomsten van het eerstvolgende nationale 
Woningbehoefte-onderzoek kan worden beschikt. (2007). 

-            Aan te kondigen dat de regio’s in NH-Noord de woonvisies eveneens in 2007 
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dienen te actualiseren. 
-            PS actief te informeren. 

  
15. 
Voortgangsrapportage Wonen/  
voortgangsrapportage 

 
Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage Wonen vast te stellen. 
2. de voortgangsrapportage Wonen aan te bieden aan PS 

16.  
Herstelplan Loosdrechtse 
Plassen 
 

 
Het college besluit:  
 
-in beginsel voorbereidingen te treffen om op basis van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening zorg te dragen voor uitvoering van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen in de 
gemeente Wijdemeren 
-de statencommissie van NWLM en RO daaromtrent te raadplegen 
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17. 
BRZO Inspectieprogramma 
 

 
Het college besluit: 

in te stemmen met inliggend “ BRZO inspectieprogramma 2005” ex artikel 24 van   
het 

Besluit risico’s zware ongevallen 1999, dat in overeenstemming met de 
Arbeidsinspectie en de Kernregio van de Brandweer is vastgesteld. 

  
18. 
Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de notitie “ Realisatie Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

2004 en 2005” waarin de resultaten van 2004 en aanpak voor 2005 ten aanzien van 
de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) zijn verwoord; 

2. de notitie Realisatie PEHS 2004 en 2005 ter informatie aan Provinciale Staten te 
zenden met bijgaande brief.                                                                  

  
19. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels bij 
het verlenen van een 
meerwerk vervolgopdracht 
aan Nobel van Dijk & Partners 
met betrekking tot de 
installatie van Windows XP 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met het verlenen van een vervolgopdracht aan Nobel van Dijk & 
Partners door aansluiting te zoeken bij de 2e uitzondering van de provinciale 
aanbestedingsregels 1999. (aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnd werk, 
waarbij uitvoering door hetzelfde bedrijf efficiënter, sneller en daardoor 
goedkoper kan zijn); 

- Toestemming te verlenen aan het afdelingshoofd van afdeling I&A om de 
opdracht tot uivoering van de offerte te verlenen. 

  
20. 
Vergadering Stuurgroep 
Waddenprovincies 
 

 
Het college besluit: 
1. het verslag van de vergadering van de Stuurgroep Waddenprovincies van 1 april 

2005 met betrekking tot het agendapunt “Ontwikkeling Rijksbeleid” vast te stellen. 
2. dat in het bestuurlijk overleg tussen IPO en minister Veerman op 14 april nog geen 

finale besluitvorming kan worden bereikt met betrekking tot over te dragen taken in 
het Waddengebied in het kader van de Natuurbeschermingswet gelet op thans nog 
lopende discussie over de bestuurlijke organisatie in het waddengebied. 

21. 
Beslissing naar aanleiding van 
bezwaar SOS Telefonische 
Hulpdienst Noordwest 
 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie (HAC) integraal over te nemen; 
- bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de bestreden beslissing van 26 november 2004, nr. 2004-52038, niet te 

herroepen; 
- in het besluit het advies van de Hoor- en adviescommissie aan te vullen (zie 

onder 3); 
- bezwaarde te verzoeken het teveel betaalde bedrag binnen zes weken na 

verzending van dit besluit middels de bij het bestreden besluit gevoegde factuur 
terug te betalen. 

  
22. 
Europese projecten en 
cofinanciering in 2004 

 
Het college besluit: 

- Het ‘ Overzicht cofinanciering Europese projecten en programma’s 2004’  vast 
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te stellen; 
- Het vastgestelde overzicht ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. 

  
23. 
Water- en sanitatieproject 
Mhlakulo Clinic, Transkei, 
Zuid-Afrika 
 

 
Het college besluit: 

- Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, 
een bedrag van € 59.963,-- beschikbaar te stellen voor de water- en 
sanitatievoorzieningen van de kliniek en de dorpgemeenschap in Mhlakulo, 
Transkei, Zuid-Afrika. 

  
24. 
Vervolg drinkwaterproject 
Binnenland Suriname 

 
Het college besluit: 

- Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, 
een bedrag van € 51.000,-- beschikbaar te stellen voor het vervolg van het 
Drinkwaterproject in de dorpen Asidonhopo, Bendekondre en Botopassi in het 
binnenland van Suriname. 

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 23, 24   
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 10, 11, 12, 21, 22,   
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,7, 8, 13, 14, 15,   
E. Klut tel. (023) 514 40 83 19, 20,  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2,3, 4, 5, 6, 16, 17, 18,   
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 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. 
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