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Onderwerp 
 

Besluit 

  
  
1.  
Tijdelijke 
Bestuursovereenkomst 
Nationaal Landschap Laag 
Holland 
 

 
Het college besluit: 

a) in te stemmen met de Tijdelijke Bestuursovereenkomst Nationaal Landschap 
Laag Holland ( met aanvullingen) die ingaat op 1 januari 2006 en loopt tot aan 
het moment van de oprichting van de Stichting Nationaal Landschap Laag 
Holland, doch tot uiterlijk 31 december 2006, en waarin het volgende is 
vastgelegd: 

I. Deelnemers aan de overeenkomst zijn de provincie Noord-Holland, de 
gemeenten wier grondgebied geheel of gedeeltelijk in Laag Holland zal 
liggen, hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de 3 
natuurbeherende organisaties, LTO-noord en de 2 agrarische 
natuurverenigingen. 

II. Doelstelling is een zodanige ontwikkeling van het gebied dat de 
karakteristieke kernwaarden ervan behouden blijven. 

III. De provincie Noord-Holland zal optreden als beheerder van het 
projectbureau Laag Holland; 

b) aan de onder a bedoelde instemming het voorbehoud te verbinden dat PS op 14 
november 2005 besluiten de “Kwaliteitsimpuls Landelijk Gebied (eerste 
begrotingswijziging 2006)” vast te stellen; 

c) dat nader onderzoek nodig is omtrent de vraag hoe de recreatieschappen worden 
betrokken in de in 2006 op te richten Stichting Nationaal Landschap Laag 
Holland op basis van welk onderzoek hun college bij de oprichting van 
genoemde stichting in 2006 een standpunt zal innemen; 

d) de portefeuillehouder te machtigen om in de vergadering van de Stuurgroep 
Nationaal Landschap i.o. van 24 oktober 2005 het provinciaal standpunt in te 
brengen en naar bevind van zaken te handelen, mits de essentie van de tijdelijke 
bestuursovereenkomst in stand blijft; 

e) de portefeuillehouder te machtigen de onder a) genoemde overeenkomst 
namens de provincie op 10 november 2005 te ondertekenen; 

f) de voorzitter van Laag Holland i.o. en provinciale staten te informeren door 
middel van inliggende brieven. 

 
2. 
Najaarsnota 2005 
 

 
Het college besluit: 

1)  De bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 
2005 vast te stellen. 

2) De stand van zaken van de UNA-projecten vast te stellen en daarmee tevens te 
besluiten aan Provinciale Staten voor te stellen: 

a) Een UNA-bijdrage ad € 7,75 miljoen beschikbaar te stellen voor het 
project Ilperveld Integraal als aanvulling op de Wbb-middelen (Wet 
Bodem Bescherming). De eventuele onderbestedingen toe te voegen 
aan de Wbb-middelen voor nieuwe projecten. De UNA-bijdrage te 
storten in de Voorziening Bodemsanering, als subvoorziening 
Ïlperveld Integraal”. 

b) Het eerdere besluit van 13 januari 2003,  om de € 7,75 miljoen 
beschikbaar te stellen aan Stichting Landschap Noord-Holland, in te 
trekken. 
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c) Voor het onderdeel “Watersysteem en natuur”zonodig af te wijken 
van de variantkeuze-B (volgens PS-besluit 13 januari 2003) in relatie 
tot de implementatie van de geldende Europese richtlijnen; 

3) de stand van zaken over de aanbesteding vast te stellen. 
4) T.a.v. de financiële bijstelling op de lopende begroting. 

I. In te stemmen met de voorstellen ten laste van de algemene middelen 
zoals die zijn opgenomen in de ontwerp-Najaarsnota 2005 (met een 
wijziging); 

II. Het positief saldo ad. € 1.428.500 toe te voegen aan de saldireserve 
III. De bijgevoegde lijst met budgettair-neutrale aanpassingen op de 

programmabegroting 2005 vast te stellen. 
T.a.v. de aanbieding van de najaarsnota 2005 aan Provinciale Staten. 

1. de voordracht en het ontwerp-besluit betreffende de najaarsnota 
2005 vast te stellen; 

2. de najaarsnota 2005 door middel van bijgaande brief aan te 
bieden aan Provinciale Staten 

3. de portefeuillehouder Financiën en Beleidsplanning te 
machtigen conform de besluitvorming redactionele 
aanpassingen door te voeren in de najaarsnota 2005 alvorens  
verzending aan Provinciale Staten zal plaatsvinden. 

  
3. 
Concept Nota van 
Beantwoording 
uitwerkingsplan ‘Waterlands 
Wonen’ 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de tekst van de concept Nota van Beantwoording 

Uitwerkingsplan Waterlands Wonen; 
2. in te stemmen met de wijzigingsvoorstellen en het aanpassen van de kaarten aan 

die wijzigingsvoorstellen; 
3. de portefeuillehouder, de  heer Hooijmaijers te mandateren (eventuele) 

redactionele wijzigingen aan te brengen; 
4. de Nota van Beantwoording op grond van de actieve informatieplicht ter 

kennisname voor te leggen aan Provinciale Staten. 
  
4. 
Wonen in het Groen 
Heiloo/Limmen, 
afwijkingsprocedure 
streekplan 120 woningen 
 

 
Het college besluit: 
1. Een afwijkingsprocedure van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord te 

starten voor het planologisch mogelijk maken van 120 woningen ( 10% 
topsegment, Hogelaan / Pagelaan, Hooij/ en De Pook) in het “zoekgebied”tussen 
Heiloo en Limmen (Wonen in het Groen Heiloo/Limmen) voordat er zekerheid is 
over een aansluiting op de A9. 

2. PS hierover te informeren op grond van de actieve informatieplicht conform (te 
wijzigen)  brief. 

  
5. 
Motorcrossterrein in het kader 
van strategisch grondbeleid 
 

 
Het college besluit: 

1. Een principebesluit te nemen om na 1 november, in samenspraak met de 
betrokken gemeenten, een initiatief  te nemen tot het realiseren van een 
motorcrossterrein en dit verder uit te werken binnen bepaalde 
randvoorwaarden (onder meer gelegen in het Provinciaal Milieubeleidsplan en 
het Ontwikkelingsbeeld NHN) 

2. Zo nodig de benodigde gelden te reserveren met het oog op eventuele 
aankopen en procesbegeleiding.  

3. Met grondbeleid als instrument een actieve bijdrage te leveren aan het initiatief 
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van de gemeenten in de Kop van Noord-Holland voor.  
 

  
6. 
Jaarverslagen concessies 
openbaar vervoer 
 

 
Het college besluit: 
1. de jaarverslagen voor de concessies Gooi en Vechtstreek, Haarlem/ IJmond en 

Noord-Holland Noord met uitzondering van de bonus-/malusregeling voor 
Noord-Holland Noord vast te stellen met een toevoeging  

2. Deze jaarverslagen te sturen aan Provinciale Staten door middel van bijgaande 
brief. 

  
7. 
Concept subsidieverordening 
jeugdzorg Noord-Holland 
2006 en concept verordening 
subsidieberekening en tarieven 
jeugdzorg Noord-Holland 
2006 

 
Het college besluit: 
1. de statenvoordracht en de bijbehorende ontwerpbesluiten met betrekking tot de 

Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2006 en de Verordening 
subsidieberekening en tarieven jeugdzorg Noord-Holland 2006 vast te stellen. 

2. de statenvoordracht en de ontwerpbesluiten ter besluitvorming door te sturen aan 
provinciale staten door middel van bijgevoegde brief. 

8. 
Samenwerkingsovereenkomst 
Wormer- en Jisperwater 
 

 
Het college besluit: 
1. de samenwerkingsovereenkomst Wormer- en Jisperwater “Samen naar schoner 

water”aan te gaan en 
2. de heer Poelmann te machtigen deze samenwerkingsovereenkomst te tekenen 
3. een en ander onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van de financiële 

middelen door Provinciale Staten op 14 november 2005. 
  
9. 
Molestverzekering 
 

 
Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van bijgaande nota Molestverzekering over het al 
dan niet afsluiten van een molestverzekering door de provincie; 

b. Niet te kiezen voor een verzekering, maar uit te spreken dat de 
provincie bij het optreden van politiek molest haar 
verantwoordelijkheid erkent en de vergoeding voor molestschade aan 
de zijde van haar bestuurders en werknemers voor haar rekening 
neemt  

c. Over dit standpunt het advies van het Presidium te vragen. 
  
10. 
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. 

- Voor de aanleg van een fietspad langs de zuidzijde van het Zuidereinde te ’s-
Graveland, gemeente Wijdemeren 

- Bouwplan Balkweiterhoek-Oost, gemeente Wognum  
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1992, partiele herziening Zuiderweg 6 en 8, 
gemeente Anna Paulowna 

- Bestemmingsplan Kleverpark 2005, gemeente Haarlem 
  
11. 
Verlenging deelverordening 
Fonds Natuur- en 
Landschapsbescherming 1998 

 
Het college besluit: 

1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit, inhoudend de 
verlenging van de deelverordening Fonds Natuur- en Landschapsbescherming 
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en het vaststellen van de lijst 
‘soorten en 
soortenbeschermingsmaatregel
en’ zoals vermeld in artikel 
17, lid 2 van de 
deelverordening. 
 

1998, vast te stellen; 
2. het overzicht van soorten en soortbeschermingsmaatregelen van 2006, 

behorende bij de Deelverordening Fonds Natuur- en Landschapsbescherming 
1998 (artikel 17, lid 2) vast te stellen. 

3. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor te leggen aan de 
statencommissie Natuur, Landschap, Water en Milieu (NLWM) 

4. het ontwerpbesluit ter vaststelling voor te leggen aan PS. 
12.  
( besluit van 11 oktober) 
Beslispunten voor bestuurlijk 
Waterlandoverleg 17 oktober   
 

 
 
Het college besluit: 

• kennis te nemen van de definitieve agenda van het bestuurlijk 
waterlandoverleg op 17 oktober a.s. en de bestuurlijke bespreekpunten te 
weten; 

+ bespreekpunten m.b.t. woningbouwlocaties  
+stand van zaken revisievergunning Corus en mer-aanvraag 
+resultaten rapport werkgroep geluid m.b.t. MTG’s en isolatie bestaande 
woningbouw 

 
om m.b.t. Interimwet stad & milieu 
+als provincie een actieve rol te spelen als (B&W van) een gemeente bij GS het 
voornemen meldt een stap 3-besluit te nemen; 
+ter ondersteuning van dat proces een provinciaal toetsingskader op te stellen; 
+nader onderzoek te doen of het ter ondersteuning van gemeenten wenselijk is 
hiervoor een provinciale adviescommissie in te stellen of een bestaande 
adviescommissie (bijv. PPC) daarmee te belasten of dat op een andere wijze te 
regelen. 

 
om daar waar wettelijke mogelijkheden zijn om geluidsbelasting >55 dBa bij 
woningbouwlocaties op te lossen (vervangende nieuwbouw, dove gevels), daaraan 
medewerking te verlenen.  
 
om op het Waterlandoverleg geen definitief standpunt in te nemen over Oud-
IJmuiden, maar de bestuurlijke Taskforce met een voorstel te laten komen zodra 
meer duidelijkheid is over de milieufeiten en de toekomstige 
bedrijfsontwikkelingen.  

 
 

In principe bereid te zijn bij te dragen aan de financiering van de 
Taskforceprojecten in kader van Waterland. 
 
De heren Hooijmaijers en Moens te mandateren om op het Waterlandoverleg 
namens GS op te treden. 

 
 
 

 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 9  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 6 
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M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 4, 5, 10, 12  
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 7  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 1, 8 
  
 
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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Titel:GS-besluitenlijst d.d. 18-10-2005 openbaar 
Datum:18-10-2005 


