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UOnderwerp 
 

UBesluit U 

1. 
Extra investeringsimpuls 95 
miljoen voor de zorg 
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de nota “Projecten Extra investeringsimpuls voor zorg en 
welzijn, jeugdzorg en sociaal-culturele infrastructuur” en in beginsel in te 
stemmen met de projecten die, tot een bedrag van EUR 95 miljoen, worden 
voorgesteld om uitvoering te geven aan het amendement 10-1 “Extra 
Investeringsimpuls Noord-Holland”  bij kaderbrief 2005; 

2. Bij die in de nota genoemde projecten waarbij de provincie cofinanciering wil 
verlenen, het daarbij genoemde indicatieve aandeel in de geraamde totale 
investering tot uitgangspunt te nemen en een eventuele definitieve bijdrage te 
laten afhangen van de mate waarin andere financiers worden gevonden. 

3. De nota door middel van bijgaande brief aan te bieden aan provinciale staten 
ten behoeve van de door provinciale staten te organiseren dialoog met de 
bevolking; 

4. Provinciale staten te vragen de nota vast te stellen direct volgend op de dialoog 
met de bevolking; 

5. Nadat provinciale staten de nota hebben vastgesteld jaarlijks aan de Staten 
voorstellen te doen ter uitvoering van de nota en ter nadere vaststelling van de 
thans indicatieve bedragen. 

  
 
 

  
2. 
RWB 
Goedkeuren bestemmingsplan 
Santpoort Zuid, gemeente 
Velsen 
 

 
 
Het college besluit: 

• het “Bestemmingsplan Santpoort-Zuid” goed te keuren, met uitzondering van: 
- het met rode omlijning aangegeven gebied op de plankaart (plandeel 2) nabij 

de woning Uitendaalstraat 16; 
- het met rode omlijning aangegeven gebied op de plankaart (plandeel 1) van 

het perceel Anna van Saksenlaan 3-5 voor zover betrekking hebbend op de 
aanduiding “wijzigingsgebied”  op de bestemmingen “Erf” en “Tuin”; 

- in artikel 15 lid 4 van de voorschriften de woorden ‘….met bijbehorende erven 
en tuinen.’ 

• reclamant genoemd onder 1 mee te delen dat zijn bedenkingen deels buiten 
beschouwing zijn gelaten en voor het overige geen aanleiding tot onthouding 
van goedkeuring aan enig plandeel; 

• reclamant genoemd onder 2 mee te delen, dat zijn bedenkingen geen aanleiding 
hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel; 

• reclamant genoemd onder 3 mee te delen, dat zijn bedenkingen aanleiding 
hebben gegeven aan het plan gedeeltelijk de goedkeuring te onthouden; 

• in verband met artikel 11 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te 
verklaren dat de besluiten tot wijziging zoals bedoeld in de artikelen 7, 10, 11, 
12, 13, 15 en 16 van de voorschriften niet ter goedkeuring behoeven te worden 
aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of 
meer zienswijzen zijn ingediend. 
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Onderwerp 
 

Besluit

3. 
Onderbouwing wateropgave 
beheersgebied AGV tbv 
streekplanherziening Noord-
Holland Zuid 
 

 
Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met behandeling in de GS-vergadering op 22 februari a.s. 
2. akkoord te gaan met de concept aanbiedingsbrief aan PS i.v.m. verzending van het 

rapport onderbouwing wateropgave AGV aan de commissie ROV; 
3. akkoord te gaan met het onderstaande procedurevoorstel: 

- op 15 februari vraagt de heer Poelmann in de GS-vergadering mandaat om PS 
te informeren over de onderbouwing van de wateropgave van AGV; 

- op 15 februari besluit het DB van AGV over het rapport; 
- op 18 februari informeert GS PS op basis van de concept-aanbiedingsbrief 

over het rapport met inachtneming van het mandaatbesluit d.d. 15 februari en 
de besluitvorming in het DB van AGV; 

- op 22 februari behandeling concept statenvoordracht met bijlagen in GS; 
- op 4 maart behandelt de commissie ROV dit onderwerp waarbij voorzien 

wordt in een korte toelichting door AGV; 
- op 4 april behandeling in PS. 

 
 

  
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2 
E. Klut tel. (023) 514 40 83 3 
  
 
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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