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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 september 2006
Onderwerp
1.
Herindeling Vecht- en
Plassengebied

2.
Huisvesting statushouders

3.
Extra budget project
iepziektebestrijding

Besluit

Het college besluit:
- Bij Provinciale Staten van Utrecht er op aan te dringen de gemeente Wijdemeren
niet te verplichten deel te nemen aan het herindelingsproces Vecht en
Plassengebied.
- Provinciale Staten van Noord-Holland te informeren over deze brief

Het college besluit:
a.
In te stemmen met het draaiboek handhavingtraject provincie Noord-Holland
b.
In te stemmen met het verzenden van de in de plaatstredende brieven naar de
nalatige gemeenten.
c.
PS per brief te informeren.

Het college besluit:
1. Extra middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het project
iepziektebestrijding in 2006.
2. Het benodigde extra budget ad € 440.386,- inclusief BTW bij de 6e programma
begrotingswijziging te dekken uit de post onvoorziene uitgaven (productnummer
050-01).
3. In te stemmen met het continueren van het kappen van zieke iepen om zo de
ziekte controle te kunnen houden.
4. De inhoud van dit besluit middels Voordracht 78 (inclusief de 6e
programmabegrotingswijziging ) voor te leggen aan Provinciale Staten in de
vergadering van 25 september a.s.
5. Gemeenten die in gebreke blijven bij de bestrijding aan te schrijven
6. De provincie Zuid-Holland schriftelijk te vragen te zorgen voor bestrijding in de
aan Noord-Holland grenzende gemeenten

4.
Het college besluit:
Opdracht aan Kunst en
1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
Cultuur Noord-Holland voor
van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, sub c en door middel van
diverse activiteiten in het
bijgevoegde brief opdracht te verlenen aan Kunst en Cultuur Noord-Holland,
kader van Culturele planologie
conform de offerte van € 72.100,-- excl. BTW, voor het uitvoeren van diverse
activiteiten in het kader van culturele planologie in de periode juli t/m
december 2006.
5.
Plaatsing archeologische
terreinen op provinciale
monumentenlijst

Het college besluit:
- De terreinen ‘Bleumerweg’ te Bakkum/Castricum, sectie E, sectienummers 107, 108,
130 en ‘Uitgeesterbroek’ te Uitgeest, sectie i, sectienummers 1, 272 (gedeeltelijk),
277 (gedeeltelijk), 290, 339, 340 (gedeeltelijk) en 350 aan te wijzen als provinciaal
monument.
- De eigenaren van beide terreinen door middel van bijgaande brieven hiervan op de
hoogte te stellen.
- Indien door betrokkenen (de eigenaren) geen beroep wordt ingesteld op dit besluit,
de terreinen op de provinciale monumentenlijst te plaatsen.
- De eigenaren en de desbetreffende gemeentebesturen van deze plaatsing schriftelijk
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op de hoogte te stellen en de kadastrale gegevens door te geven aan het Kadaster.

6.
Projectplan Mantelzorg 2007
tot en met 2010 (EXIN-H,
ZW3) en Deelverordening
mantelzorg Noord-Holland
2007
7.
Aanpassen
subsidieverordeningen in het
kader van rechtmatigheid

Het college besluit:
1. Het concept projectplan EXIN-H en het ontwerp van de deelverordening
mantelzorg Noord-Holland 2007 vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit door middel van bijgaande brief aan te
bieden.

Het college besluit:
a.
tot het vaststellen en het aanbieden van de voordracht aan Provinciale Staten
ter vaststelling van de 23 subsidieverordeningen die in het kader van
rechtmatigheid worden herzien en de 2 subsidieverordeningen die alleen op
opmaak en eenduidigheid worden herzien. Deze 2 worden inhoudelijk in
september door Provinciale Staten behandeld.
b.
de portefeuillehouder te machtigen tot het zo nodig aanbrengen van
redactionele wijzigingen in de verordeningen voordat deze aan Provinciale
Staten worden aangeboden.
c.
de directeur Beleid te machtigen om de toelichtingen bij de verordeningen toe
te voegen.
d.
de structuur en de opmaak die gebruikt is voor de voorliggende 25
verordeningen als standaard te hanteren voor alle subsidieverordeningen.
e.
de “aanwijzingen voor de provinciale regelgeving” in te trekken voor zover de
bepalingen betrekking hebben op subsidieverordeningen.

8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- bouw loods met bedrijfswoning op een locatie aan de Meerweg te Egmond aan de
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Hoef, gemeente Bergen,

9.
Onthouding van goedkeuring
uitwerkingsplan “ 1e
Uitwerkingsplan ex artikel 11
WRO bestemmingsplan
Binnenstad, verleggen oprit
parkeergarage Hilvertshof”
10.
Vaststellen subsidieplafonds
2006 locatiegebonden
subsidies

Het college besluit:
- goedkeuring te onthouden aan het uitwerkingsplan “ 1e Uitwerkingsplan ex artikel
11 WRO bestemmingsplan Binnenstad, verleggen oprit parkeergarage
Hilvertshof”.

Het college besluit:
1a.
De subsidieplafonds voor BLS voor de centrumgemeenten in 2006 vast te
stellen op:
• Voor locatiesubsidie aan de gemeente Alkmaar: € 802.672;
• Voor locatiesubsidie aan de gemeente Haarlem: € 1.244.145;
• Voor locatiesubsidie aan de gemeente Hilversum: € 695.604;
1b.

De subsidieplafonds voor BLS voor de overige in de deelverordening
genoemde gemeenten in 2006 vast te stellen op :
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•

•

•

2.
3.

Voor locatiesubsidie voor toevoegingen aan de woningvoorraad op financieel
moeilijke locaties met een aangetoond tekort in de overige in de
deelverordening genoemde gemeenten in de betrokken drie regio’s conform
artikel 5 lid 1.a. van de deelverordening: € 4.627.158;
Voor locatiesubsidie voor doorlichting van de grondexploitaties van financieel
lastige locaties en externe advisering om stagnatie bij de voorbereiding van
bouwplannen te voorkomen in de overige gemeenten in de betrokken drie
regio’s conform de artikelen 5 lid 1.b. en 1.c. van de deelverordening: €
150.000.
Van deze € 150.000 de maximale bijdrage voor financiële doorlichting te
bepalen op € 3.000,- per project, met uitzondering van grote, complexe
projecten waar maximaal € 4.000,- aan verleend kan worden. De maximale
bijdrage aan externe advisering wordt bepaald op € 200,- per woning tot een
maximum van € 20.000,- per project.
De betrokken gemeenten te informeren over de vastgestelde subsidieplafonds
en de mogelijkheden tot het indienen van aanvragen.
De subsidieplafonds in het provinciaal blad te publiceren.

11.
Incidentele subsidie bestemd
Het college besluit:
voor restauratie kerk St. Jan de een budgetsubsidie van € 204.211,- (inclusief btw) vast te stellen voor het project
Doper te Noord-Scharwoude
‘restauratie kerk St. Jan de Doper te Noord-Scharwoude’ onder oplegging van een
specifieke verplichting;
het subsidiebedrag uit te betalen aan de aanvrager;
Parochie St. Jan de Doper Langedijk met inliggende brief hierover te informeren en
een afschrift te zenden aan de gemeente Langedijk.
12.
MER Westfrisiaweg:
Richtlijnen

13.
Verordening waterkering
West-Nederland

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) voor de opzet en inhoud van het milieueffectrapport voor de opwaardering
van de Westfrisiaweg en van de inspraakreacties op de startnotitie;
- Het advies van de Commissie voor de m.e.r. integraal over te nemen en dit met de
samenvatting van de inspraakreacties en opmerkingen, als richtlijnen voor het
uitvoeren van het m.e.r. vast te stellen;
- Provinciale Staten in het kader van de actieve informatieplicht van de vaststelling
van de richtlijnen voor het m.e.r. in kennis te stellen.

Het college besluit:
1. Tot inwerkingtreding van de verordening waterkering West-Nederland in NoordHolland per 1 oktober 2006 (zie concept gemeenschappelijk besluit in de
bijlage);
2. De verordening waterkering West-Nederland te publiceren in het staatsblad, met
uitzondering van de bijlagen 1 en 2 die op cd-rom worden gepubliceerd voor
zover deze Noord-Hollands grondgebied betreffen.
3. Deze publicatiewijze door middel van bijgaande brief mede te delen aan PS.
4. De gemeenten in West-Nederland te informeren door middel van bijgevoegde
brief
5. De groene versie van de leidraad Toetsen Boezemkaden vast te stellen ( 6
exemplaren beschikbaar ter vergadering)
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6. Gedeputeerde Water te mandateren naar aanleiding van besluitvorming in de
provincies Utrecht en Zuid-Holland wijzigingen aan te laten brengen in de
genoemde brieven aan de gemeenten en de waterschappen.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R.Fillet
Y.de Groot
M. Lansdaal
K. Grevers

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
4, 5, 6, 11,
3, 13
7, 8, 9, 10,
1, 2, 12

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. 12-09-2006 openbaar
Datum:12-09-2006

