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1.
Sponsoring internationale
wielerronde van NoordHolland

2.
Verzoek Prinsenstichting tot
verlenging borgtocht

3.
Beantwoording statenvragen
inzake de bouw van een
school in Naarden.

4.
Partiële herziening streekplan
NHN en Integrale
Effectrapportage
Wieringerrandmeer

Het college besluit:
A: De internationale wielerronde van Noord-Holland in 2006 te sponsoren met een
bedrag van € 20.000 (inclusief BTW), te financieren uit het beschikbare
sponsorbudget.
B: Op basis van een jaarlijkse evaluatie te bezien of het sponsorcontract met de
Stichting Ronde van Noord-Holland wordt aangepast c.q. verlengd in 2007 en 2008.
C. De directeur Middelen te machtigen tot het sluiten van een sponsorcontract dat
voldoet aan de in dit besluit genoemde criteria.
D. Provinciale Staten hierover te informeren

Het college besluit:
A. het ingediende verzoek af te wijzen door middel van in liggende brief;
B. € 2.400,-- uit te betalen aan de Prinsenstichting als schadeloosstelling

Het college stelt de antwoorden met aanpassing vast.

Het college besluit:
a.

De Integrale Effectrapportage (IER) te aanvaarden en uit te spreken dat het IER
-

voldoet aan de Richtlijnen

-

voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese Richtlijn voor
strategische milieubeoordeling;

-

voldoende informatie bevat om planologische besluiten ten behoeve van de

b.

aanleg van het Wieringerrandmeer te kunnen nemen.
In te stemmen met het gebruik van het IER als startnotitie voor het MER dat ten
behoeve van de gemeentelijk bestemmingsplannen wordt opgesteld.

c.

Op basis van het IER te concluderen dat de onderzochte alternatieven op veel
onderdelen gelijkwaardig aan elkaar zijn, maar dat het alternatief Waterland
alleen beter scoort op een aantal aspecten van ecologie en water en het beste
invulling geeft aan het streefbeeld voor de Noordboog .

d.

Op grond van het voorgaande in de ontwerp-streekplanherziening geen
voorkeur uit te spreken voor een der alternatieven en zodoende de gemeente
Wieringen en Wieringermeer de ruimte te geven om in het vervolgproces een
definitieve ruimtelijke keuze te kunnen maken ten aanzien van de ruimtelijke
inrichting van het plangebied Wieringerrandmeer.

e.

De ontwerp herziening van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord ten
behoeve van het Wieringerrandmeer vast te stellen, in het bijzonder ten aanzien
van de gedeeltelijke wijziging van de aanduiding ‘uitsluitingsgebied’ in ‘
zoekgebied’. Het gaat hier bij om:
- de (provinciale) ecologische hoofdstructuur
- de omvang van het stiltegebied
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f.

het vervallen van de status van “groene waarden en open ruimte”
het gebied met de status aardkundig monument in de omgeving van Den
Oever en Hippolytushoef (t.b.v. functie wonen);
het gebied met de status aardkundig monument in de omgeving van de
oostelijke oever van het Amstelmeer (t.b.v. functie dagrecreatie eventueel in
combinatie met bedrijfsmatige verblijfsrecreatie).

De ontwerp-herziening en de IER vanaf 18 april 2006 ter visie te leggen in de
gemeenten Wieringen en Wieringermeer en op het Provinciehuis.

g.

De IER ter advisering aan te bieden aan de wettelijk adviseurs;

h.

Samen met de gemeenten te organiseren: een hoorzitting over het IER, een

i.

j.

5.
Statenvragen van de heer D.
Graatsma inzake de relaties
tussen de provincie en
deskundige
Toornend/Toornend &
Partners

6.
Beantwoording statenvragen
van statenlid Van
Oudheusden inzake
Landinrichtingscommissie
(LC) Vechtstreek

7.
Beantwoording statenvragen
van de satatenleden
Geldhof/Cornelissen inz.
NUON

8.
Beantwoording statenvragen
van statenlid Holthuizen
over faunabeleid
9.
5e Tranche Provinciale
Milieuverordening

gedachtenwisseling met leden van de gemeenteraden en Provinciale Staten;
De portefeuillehouder RO te machtigen de ontwerp-herziening en het IER
indien nodig (op ondergeschikte punten) aan te passen respectievelijk aan te
vullen.
De leden van de Statencommissie ROV de ontwerp-herziening en de
samenvatting van het IER aan te bieden vooruitlopend op de behandeling in
Provinciale Staten.

Het college stelt de antwoorden aangepast vast.

Het college stelt de antwoorden vast met een aanvulling.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
 de reactienota, ter beantwoording van ingebrachte zienswijzen op tranche 5
PMV tijdens de periode van ter inzage legging (1/09 t/m 13/10/20005),
gewijzigd vast te stellen. De zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van
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-

de begrenzing van drie gebieden (Haarlem, Hilversum en Benningbroek).
De ingebrachte zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in de tekst.
de voordracht aan Provinciale Staten voor tranche 5 PMV, waarin de
aanpassingen uit de Reactienota zijn verwerkt, gewijzigd vast te stellen;
de Reactienota en de voordracht tranche 5 PMV voor advies voor te leggen
aan de Statencommissie;
de voordracht ter besluitvorming door te geleiden aan Provinciale Staten;
na vaststelling van het ontwerp-besluit door Provinciale Staten, de wijziging
van de Provinciale Milieuverordening alsmede de doorlopende, integrale
tekst van de vijfde tranche te publiceren in het Provinciaal Blad.

10.
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
Beantwoording statenvragen
van statenlid Agema over zaak
Kahlman
11.
Materialen voor
evenementenbeleid

12.
Sponsoring voor het
Nederlands Kampioenschap
skeeleren

Het college besluit:
a. Een bedrag van € 20.000 uit het budget sponsorbeleid beschikbaar te stellen
ten behoeve van de ontwikkeling van promotiemateriaal ter ondersteuning
van het sponsorbeleid.

Het college besluit:
a: Het Nederlands Kampioenschap skeeleren dat in 2006 plaatsvindt in het NoordHollandse dorp ’t Veld te sponsoren met een bedrag van € 3000 (inclusief BTW), te
financieren uit het beschikbare sponsorbudget van de Provincie Noord-Holland.
b. De directeur Middelen te machtigen tot het sluiten van een sponsorcontract dat
voldoet aan de in dit besluit genoemde criteria.
c. Provinciale Staten hierover te informeren

13.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingen van de
a. te accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als
aanbestedingsregels
bedoeld in regel 6, ad 1 onder a van de provinciale aanbestedingsregels,
waardoor de inzet van de juridische adviseurs mevr. mr. A. van Velsen en
mevr. mr. A. Ferwerda voor de tijdelijke ondersteuning van de sector
Juridische Dienstverlening wordt verlengd tot
1 juli 2006;
b. toestemming te verlenen aan de adjunct-sectormanager Juridische
Dienstverlening om de opdrachten tot inhuur te verlengen.

14
Beantwoording statenvragen
over bekostiging onderzoek
naar Velser Affaire
15.
Verhoging subsidieplafond
DV Cultuureducatie NH 2006

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit:
• Het subsidieplafond van de Deelverordening Cultuureducatie NoordHolland 2006 vast te stellen op € 694.182,-• Dit besluit door middel van bijgaand Provinciaal Blad bekend te maken.
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16.
Wijziging opbrengst opcenten
2006

Het college besluit:
Kennis te nemen van de neerwaarts bijgestelde raming opcenten MRB 2006 in
verband met een correctie over de jaarafdracht 2005 wegens teruggaven BPM.

17.
Agenda IPObestuursvergadering d.d. 6
april 2006

Het college besluit:
Kennis nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 6 april 2006.

18.
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.
-Vervangen van een woning op het perceel aan de oude Meentweg 4 te s’Graveland,
gemeente Wijdemeren
-Een woning Lutkemeerweg 62 te Amsterdam - Osdorp, gemeente Amsterdam.
-Het bouwen van twee appartementengebouwen op het perceel aan de Smeekeven te
Assendelft, gemeente Zaanstad
-Bouw op woningwoning op perceel Exterpad te Enkhuizen, gemeente Enkhuizen.
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
-Beslissing op verzoek om goedkeuring van bestemmingsplan Midden- en Zuid
Eierland, gemeente Texel.

19.
SMB en MER

20.
Beslissing op bezwaar inzake
last onder dwangsom aan
KLM

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de gevolgen van de invoering van strategische
milieubeoordeling voor plannen en programma’s in relatie tot de m.e.r.-plicht;
- Provinciale staten hierover actief te informeren.

Het college besluit:
a. KLM in haar bezwaar te ontvangen;
b. Het bezwaar gegrond te verklaren voor zover gericht tegen het opleggen van de
last wegens overtreding van voorschrift 5.7.1. van de revisievergunning;
c. onderdeel 4 van de opgelegde last zoals opgenomen op pagina 8 van het besluit
te herroepen;
d. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit voor het
overige te handhaven.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

J.Duin
K. van Eerde
R.Fillet
A.Meiborg

tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
11
1, 6, 7, 8, 9, 10, 12,19, 20
13,
2, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18,

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.
Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 04-04-2006 openbaar
Datum:04-04-2006

