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1. 
Reactie op brief van de heer 

L.W. Verhoef 

 

 

Het college besluit: 

- Inliggende brief aan Provinciale Staten te verzenden. 

2. 
Monitor Woningbouw 2006  

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de monitor Woningbouw 2006 en de monitor 

Woningbouwcapaciteit 2006; 

2. te constateren dat provinciale inspanningen om de woningbouw te stimuleren 

onverkort nodig zijn en te constateren dat de situatie in de Gooi & Vechtstreek 

en in Amsterdam zorgelijk is; 

3. tot de volgende acties over te gaan: 

a. op korte termijn overleg met beide regio’s om aanvullende informatie 

te verkrijgen over de knelpunten bij gemeentelijke 

woningbouwplannen en de wijze waarop de provincie kan bijdragen; 

b. in Noord-Holland Zuid, met name in de Gooi & Vechtstreek, 

strakkere provinciale regie te gaan voeren op het tijdig behalen van de 

woningbouwafspraken met het rijk, in combinatie met inzet van het 

Aanjaagteam Wonen; 

c. door in Noord-Holland Noord het vervolg op de Regionale 

Woonvisies te stimuleren, door het organiseren van werkconferenties 

met als thema ‘Van Plan naar Prestatie’, conform motie 14-1; 

d. intensivering van de activiteiten van het Aanjaagteam Wonen, 

conform motie 21-7; 

4. De resultaten hiervan te gebruiken bij de evaluatie van het streekplan Noord-

Holland Zuid (eind 2006), waarbij onder andere de streekplantaakstellingen 

worden bezien. Op basis van deze evaluatie zullen GS bekijken of aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn; 

5. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren 

  

3. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid H. Putters 

(SP), over rotonde in de N201 

te Uithoorn 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 
Bestek aanbesteding OV 

Amstelland- Meerlanden en 

Zuidtangent 

 

Het college besluit: 

1. De portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen de bijgevoegde 

bestuurlijke afspraken met het ROA te ondertekenen; 

2. Het bijgevoegde bestek Europese Aanbesteding OV Concessie Amstelland-

Meerlanden en Zuidtangent vast te stellen; 

3. De portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen om de bijlagen 

vast te stellen en eventuele wijzigingen door te voeren in het bestek;  

4. De directeur Beleid opdracht te geven om gezamenlijk met het ROA de 

aanbestedingsprocedure voor Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent te starten; 

5. PS middels bijgaande brief te informeren. 
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5. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid E.R. 

Bloembergen (PvdA) over 

transport gevaarlijke stoffen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden W.  van 

Oudheusen, drs. P.S.Visser 

(PvdA) en ing. C.P.J. van 

Diest, J.H.M. Bond (CDA) 

over rapport “ Milieueffecten 

herinrichting luchtvaartterrein 

Hilversum” 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. De portefeuillehouder wordt 

gemachtigd tot aanvulling.  

  

7. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid drs. P.S. 

Visser (PvdA) over gebruik 

van kernenergie voor 

stroomvoorziening 

 

 

Het college stelt de antwoorden  gewijzigd vast. De portefeuillehouder wordt 

gemachtigd tot herformulering.  

  

8. 
Subsidieverordeningen 

natuurbeheer en agrarisch 

natuurbeheer 

 

Het college besluit: 

1. Onder voorbehoud van financiële garantstelling door het rijk (zie 4), in te stemmen 

met de decentralisatie van de rijks-subsidieregelingen voor het natuurbeheer (SN) 

en het agrarisch natuurbeheer (SAN) naar de provincie Noord-Holland.  

2. In IPO/LNV-verband de komende 2 jaar te werken aan een vereenvoudiging van 

genoemde regelingen.  

3. Aan Provinciale Staten aan te bieden de voordracht over: 

      -de verordening Subsidieregeling Natuurbeheer Provincie Noord-Holland; 

      -de verordening Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Provincie Noord-Holland. 

4. In het kader van de bestuursovereenkomst ILG nadere afspraken vast te leggen over 

de door de minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit tijdens het 

bestuurlijke IPO-LNV overleg op 13 september 2006 toegezegde garantstelling 

voor de financiering van de volledige taakstelling van het natuurbeheer. 

5. Voor 1 november nadere besluiten te nemen over de betreffende subsidieplafonds 

en de aansturing van de Dienst Regelingen. 

 

  

9. 
Deelverordening 

ontwikkelingssamenwerking 

Noord-Holland 2007 

 

Het college besluit: 

- Vast te stellen de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit, inhoudende 

de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 2007; 

- De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit, inhoudende de 

Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 2007, ter vaststelling 

aan te bieden aan Provinciale Staten; 

- De tekst van de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 

2007 , na goedkeuring in de vergadering van Provinciale Staten, te publiceren in het 

provinciaal blad vóór 1 januari 2007. 
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10. 

Verslag Vertrouwenspersoon 

Klokkenluidersregeling 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van het verslag van de Vertrouwenspersoon 

Klokkenluidersregeling over de periode 1 januari 2005-1 mei 2006 (met een 

wijziging) . 

  

11. 
Uitvoeringsprogramma 

Nationaal Landschap Laag 

Holland 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag 

Holland om hiermee het beschikbare Rijksbudget te kunnen benutten voor het 

Nationaal Landschap Laag Holland, met uitzondering van de uitwerking van 

doelstelling 2, behoud van veenweidegebieden. 

2. 2.    Het Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Laag Holland aan te 

bieden aan het Ministerie van LNV. 

  

12. 
Kustvisie 2050: 

risicobeheersing kustplaatsen 

 

Het college besluit: 

1. vast te stellen dat de huidige beschermingsniveaus in de buitendijkse gebieden van 

de kustplaatsen Zandvoort, Egmond aan Zee, Bergen aan Zee en IJmuiden 

voldoende hoog zijn, met uitzondering van het Kennemerstrand waar de 

afgesproken verhoging van de kades nog moet worden gerealiseerd; 

2. vast te stellen dat deze beschermingsniveaus ook in de toekomst voldoen. De 

Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft in een beleidsbrief aan de Tweede 

Kamer toegezegd de huidige beschermingsniveaus in buitendijkse gebieden van 

kustplaatsen te zullen handhaven; 

3. dat heroverweging van de beschermingsniveaus slechts aan de orde is bij 

grootschalige investeringen in buitendijkse gebieden anders dan vervanging en 

vernieuwing van bestaande bebouwing; 

4. actief mee te werken aan het opstellen door het Rijk van een systematiek voor het 

vaststellen en meten van de hoogte van de huidige beschermingsniveaus in de 

kustplaatsen; 

5. samen met de kustgemeenten en kustwaterschappen op basis van een gezamenlijk 

op te stellen communicatieplan burgers en ondernemers te informeren over de 

risico’s, beperkingen en mogelijkheden van wonen, werken en bouwen in 

buitendijks gebied; 

6. samen met de kustgemeenten en kustwaterschappen het concept van risicobewust 

bouwen uit te werken in onder meer de Watertoets. 

  

13. 
Concept 

uitvoeringsprogramma + 

Groene Hart Brief van het rijk 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het concept Uitvoeringsprogramma Groene Hart 

2. dit uitvoeringsprogramma vrij te geven voor extern overleg. 

  

14. 
Deelverordening 

Cultuureducatie Noord-

Holland 2007 

 

 

Het college besluit: 

- De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de 

Deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland 2007 inclusief toelichting vast te 

stellen. 

- De Statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter besluitvorming door te sturen aan 

Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief. 
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15. 
Uitfasering inzet 

themacoördinator Ruimte en 

Landschap voor het 

Programma Stelling van 

Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

van de aanbestedingsregels, door aansluiting te zoeken bij de uitzonderingsregel 6, 

punt 1a van de provinciale aanbestedingsregels. Hierdoor wordt de inzet van de 

heer Walgemoed als thema coördinator Ruimte en Landschap uiterlijk verlengd van 

1 september tot 1 december 2006 voor 2 dagen per week en is er de mogelijkheid 

om de heer Walgemoed op afroep (in de maand december en 2007) maximaal 60 

uur (ten behoeve van de Stelling van Amsterdam in relatie tot de partiele Streekplan 

Herziening Noord-Holland Zuid) in te huren. In totaal gaat het om een uitfasering 

voor een totaal bedrag van € 20.100,-. 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht te verlenen. 

  

16. 

Bezoekerscentra Stelling van 

Amsterdam 

 

Het college besluit: 

1. Stichting Pampus en Stichting Kunstfort Vijfhuizen te vragen in samenwerking met 

de provincie hun plannen voor een bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam 

verder uit te werken conform het bijgevoegde advies van de jury. 

2. Mits uitwerking van de plannen plaatsvindt conform de gestelde voorwaarden, zal 

GS de onder 1 genoemde plannen voor realisatie van bezoekerscentra en de 

bijbehorende financiële vertaling daarvan ter goedkeuring voorleggen aan PS (ten 

laste van het EXIN-H-budget Stelling van Amsterdam). 

3. Landschap Noord-Holland (Fort bij Krommeniedijk), Vereniging 

Natuurmonumenten (Fort bij Spijkerboor) en J. Bart & Zn. Holding BV (Fort aan 

de Nekkerweg) te vragen in samenwerking met de provincie hun plannen voor een 

bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam verder uit te werken conform het advies 

van de jury. 

4. Op basis van de onder 3. genoemde uitwerkingen één van de onder punt 3. 

genoemde plannen, en wel het plan dat het meeste voldoet aan de criteria zoals die 

in het juryrapport zijn geformuleerd, en de bijbehorende financiële vertaling 

daarvan ter goedkeuring voor te leggen aan PS (ten laste van het EXIN-H-budget 

Stelling van Amsterdam). 

5. In overleg met de genoemde indieners opdracht te verlenen aan externe partijen 

voor de uitwerking van de vijf genoemde plannen en hiertoe een bedrag van 

maximaal € 50.000 toe te kennen uit het voorbereidingskrediet EXIN-H. 

6. De overige indieners te danken voor hun inzet en te ondersteunen bij de verdere 

invulling van nieuwe functies- anders dan bezoekerscentra- bij hun forten. ( Een en 

ander conform het Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam dat op 5 juli 2005 

is vastgesteld door PS). 

  

17. 
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. 
- aanleg waterberging en fietspad in Bovenkarspel, gemeente Stede Broec,  

- bouw havenkantoor in Medemblik, gemeente Medemblik,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan Twuyverhoek, gemeente Langedijk,  

  

18. 

Verzoek om ontheffing ex 

artikel 14 Wet voorkeursrecht 

 

Het college besluit: 

- De verzochte ontheffing te weigeren. 
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gemeenten (Wvg), gemeente 

Amsterdam 

  

19. 
Beslissing omtrent 

goedkeuring bestemmingsplan 

Overhoeks, Amsterdam 

 

Het college besluit: 

1. goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Overhoeks; 

2. reclamanten hiervan in kennis te stellen. 

  

20. 
Bestemmingsplan “ Uiterweg 

– Plasoevers 2005” , gemeente 

Aalsmeer; mededeling dat 

bestemmingsplan van 

rechtswege integraal van 

goedkeuring is onthouden 

 

Het college besluit: 

- Burgemeester en wethouders en reclamanten mede te delen dat het 

bestemmingsplan “ Uiterweg – Plasoevers 2005” van rechtswege in zijn geheel niet 

is goedgekeurd. 

  

21. 
Kustvisie: bodemdaling langs 

Noord-Hollandse kust 

 

Het college besluit: 

1. de conclusie van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) van Rijkswaterstaat 

over te nemen dat er geen aanleiding is om bij de planstudie voor versterking van 

de Hondsbossche en Pettemer Zeewering rekening te houden met een grotere 

bodemdaling dan waar nu vanuit is gegaan; 

2. Provinciale Staten, Rijkswaterstaat en de heer Schokking van GeoConsult 

schriftelijk te informeren over dit besluit. 

  

22. 

Branchedocument 

Autodemontagebedrijven 

 

 

Het college besluit: 

- Het branchedocument Autodemontagebedrijven vast te stellen, conform het 

Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken”. 

  

23. 
Filmhuizen; wijziging 

verlening tekortsubsidie 2005 

in vaststelling budgetsubsidie 

2005; tevens vaststelling 

budgetsubsidie 2006; 

Cultuurnota 2005-2008 

 

 

Het college besluit: 

1. de besluiten tot verlening van tekortsubsidies voor het jaar 2005 aan 9 Noord-

Hollandse filmhuizen te wijzigen in besluiten tot verstrekking van budgetsubsidies; 

2. onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te geven aan 

artikel 12, lid1 en lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998; 

3. de hiermee samenhangende, nog niet aan deze 9 filmhuizen uitbetaalde 

subsidiebedragen, aan deze 9 filmhuizen uit te betalen; 

4. voor het jaar 2006 aan 9 Noord-Hollandse filmhuizen, op hun aanvraag, een 

budgetsubsidie te verstrekken van € 4.540,- per filmhuis ten behoeve van de in 

2006 te programmeren films; 

5. de sectormanager Subsidies te machtigen om uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

24. 
Kernpodia popmuziek; 

Wijziging verlening 

tekortsubsidie 2005 in 

vaststelling budgetsubsidie 

2005; tevens vaststelling 

budgetsubsidie 2006; 

Cultuurnota 2005-2008 

 

Het college besluit: 

1. de besluiten tot verlening van tekortsubsidies voor het jaar 2005 aan zes Noord-

Hollandse kernpodia te wijzigen in besluiten tot verstrekking van budgetsubsidies; 

2. daarbij, onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening 

Noord-Holland 1998 opgenomen afwijkingsmogelijkheid, geen toepassing te geven 

aan artikel 12, lid 1 en lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 

1998; 
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 3. de hiermee samenhangende, nog niet aan deze zes kernpodia uitbetaalde 

subsidiebedragen, aan deze zes kernpodia uit te betalen; 

4. voor het jaar 2006 aan zeven Noord-Hollandse kernpodia, op hun aanvraag, een 

budgetsubsidie te verstrekken ten behoeve van de in 2006 te programmeren 

popacts; 

5. voor het jaar 2006 geen subsidie te verstrekken aan Stichting Welschap te 

Heemskerk voor het poppodium Donkey Shot en aan Stichting Oceaan te Alkmaar 

voor het poppodium Atlantis in verband met het feit dat deze poppodia door het 

FPPM te Den Haag sinds oktober 2005 respectievelijk juni 2005 niet meer worden 

erkend als kernpodia; 

6. de sectormanager Subsidies te machtigen om uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

25. 
Filmhuis De Fabriek; 

vaststelling budgetsubsidie 

2005 en 2006; Cultuurnota 

2005-2008. 

 

 

Het college besluit: 

1. voor het jaar 2005 aan de Stichting Zaans Filmtheater De Fabriek een 

budgetsubsidie te verstrekken ten behoeve van de in 2005 geprogrammeerde 

filmhuis; 

2. voor het jaar 2006 aan de Stichting Zaans Filmtheater De Fabriek, op haar 

aanvraag, een budgetsubsidie te verstrekken van € 4.540,- ten behoeve van de in 

2006 te programmeren films, 

3. de hiermee samenhangende, nog niet aan de Stichting Zaans Filmtheater De 

Fabriek uitbetaalde subsidiebedragen voor de jaren 2005 en 2006 uit te betalen; 

4. onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te geven aan 

artikel 12, lid 1 en lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 

voor zover het betreft de subsidieverstrekkingen voor de jaren 2004 en 2005; 

5. de sectormanager Subsidies te machtigen om uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 9, 10, 14, 14, 16, 23, 24, 25 

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 11, 12, 13, 21,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 1, 17, 18, 19, 20,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22,  

 

  

 

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. 10-10-2006 openbaar 

Datum:10-10-2006 


