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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 DECEMBER 2006
Onderwerp

1.
Evaluatie Streekplan NHZ /
Start partiële herziening
Actualisering Streekplan
Noord-Holland Zuid

Besluit

Het college besluit:
1.
2.

3.

4.
5.

2.
Bijdrage provincie bij
aankoop aandelen Libema
door gemeente c.q. opheffing
van
Samenwerkingsovereenkomst
(SOK) en Allonge tussen
gemeente Den Helder met
Libema en huur van het schip
de Prins Willim tijdens Sail
2008 te Den Helder

De Evaluatienota Streekplan Noord-Holland Zuid vast te stellen.
Met voldoening te constateren dat de meeste aangekondigde herzieningen en
uitwerkingen zijn afgerond of in uitvoering genomen en het streekplan op de
meeste punten is aangepast aan de Nota Ruimte
Op basis van de Evaluatienota het ruimtelijk beleid voor Noord-Holland Zuid
via twee sporen aan te passen en verder vorm te geven:
a. Met ingang van heden te starten met een partiële herziening van
het streekplan Noord-Holland Zuid (“Actualisering streekplan
Noord-Holland Zuid”) met als doel:
1. Een definitieve afstemming op de Nota Ruimte door het
planologisch vastleggen van o.a. de
begrenzing van de Nationale Landschappen en de
bufferzones, het vastleggen van de 20 Ke-\
geluidcontour Schiphol en het kustfundament
2. Het planologisch regelen van recente ontwikkelingen bij
gemeenten, in het bijzonder
aanpassingen van de rode contour voor een aantal projecten,
en vanwege de urgentie de piekberging Haarlemmermeer
b. De Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek (exclusief
de piekberging in het zuidwesten van Haarlemmermeer) en
andere onderwerpen die volgens de Evaluatienota een
principiële ruimtelijke beleidsafwegingen vereisen, aan de orde
te laten komen in de op te stellen Structuurvisie Noord-Holland.
Provinciale Staten en de colleges van B&W in het streekplangebied NHZ
schriftelijk over het voorgaande te informeren.
De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening te machtigen de Evaluatienota,
mede met het oog op de communicatie redactioneel (inclusief voorwoord en
foto van gedeputeerde RO), af te ronden

Het college besluit:
1. t.b.v. de afronding van het akkoord tussen gemeente Den Helder en Libema inzake
de aankoop van de aandelen van Libema door de gemeente c.q. de opheffing van de
SOK en Allonge, het schip de Prins Willim tijdens Sail 2008 in Den Helder te huren
van Willemsoord bv voor een bedrag van € 100.000,--. Hiertoe zal een huurcontract
worden opgesteld tussen Willemsoord bv en de provincie Noord-Holland.
2. Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen voor de financiele afhandeling en tot het
ondertekenen van het huurcontract met Willemsoord bv conform de afspraken per
brief van Willemsoord BV d.d. 6 december 2006.
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3.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer H.
Putters (SP) over de centrale
bediening van bruggen over de
Zaan
4.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer van
der Merché (PvdA) over
behoud Instituut voor
Natuurwatenschappen voor de
gemeente Amsterdam
5.
Evaluatie flora- en fauna
beleid

6.
Rapport Ecologische
Hoofdstructuur van de
Algemene Rekenkamer

7.
Langer openstellen vuilstort
Nauerna; heroverweging
vuilstort CSM slibvelden te
Amsterdam

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over
personeelsbeleid van de
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport Vergelijking faunabeleid van de provincies NoordHolland, Utrecht, Fryslân en Noord-Brabant.
2. In lijn van de aanbevelingen van het rapport:
a. in 2007 de beleidsnotitie Flora- en faunawet in goed overleg met
de direct betrokkenen te actualiseren;
b. regelmatig en constructief overleg met de Faunabeheereenheid te
blijven voeren.
3. Het rapport aan te bieden aan de Faunabeheereenheid en in overleg te treden over
de conclusies en aanbevelingen.
4. Provinciale Staten actief te informeren op grond van de informatieplicht.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie, conclusies en aanbevelingen van de Algemene
Rekenkamer over de Ecologische Hoofdstructuur in Nederland;
2. de notitie ter informatie te zenden aan Provinciale Staten

Het college besluit:
1. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor het realiseren van een andere
invulling van het huidige convenant tussen gemeente Amsterdam en Provincie
Noord-Holland ter zake de CSM-slibvelden;
2. Gedeputeerde Moens te machtigen de intentieovereenkomst namens de provincie te
tekenen;
3. De staten te informeren middels bijgaande brief.

Het college stelt de antwoorden vast.
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9.
Samenwerkingsovereenkomst
provincie- waterschappen
betreffende ILG

10.
Resultaten monitor sociaaleconomische ontwikkeling

11.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw M.
Agema (fractie Agema) over
subsidierelatie tussen de
provincie Noord-Holland en
de Stichting voor Geestelijke
Gezondheidszorg NoordHolland Noord
12.
Aanwijzing archeologische
monumenten Oer-IJ gebied

Besluit

Het college besluit:
1. in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst provincie- waterschappen
betreffende ILG;
2. gedeputeerde Poelmann en gedeputeerde Moens te machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van de monitor sociaal- economische
ontwikkelingen 2000-2005
2. de resultaten van de monitor te gebruiken als input voor een nieuwe agenda en de
Agenda voor de Toekomst.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De terreinen Bleumerweg te Bakkum (gemeente Castricum) en Uitgeesterbroek te
Uitgeest definitief aan te wijzen als monument ingevolge de provinciale
monumentenverordening.
2. De eigenaren van deze terreinen schriftelijk op de hoogte te stellen van de
aanwijzing en de consequenties daarvan: aangepast gebruik/beheer in ruil voor een
afkoopsom, te weten:
a. € 126.800,-- aan de heer P.H. Twisk , eigenaar terrein
Bleumerweg te Bakkum;
b. € 306.000,-- aan de heer J.B. Beentjes eigenaar terrein
Uitgeesterbroek te Uitgeest
3. De onder 2. genoemde afkoopsommen worden ten laste gebracht van
begrotingsproduct 832.53 waarvan € 312.800,-- t.l.v. bestemmingsreserve EXIN-H
en € 120.000,-- rijksbijdrage SGB (2006-58774).
4. De eigenaren beiden een beheerscontract toe te zenden waarin het bij 2. genoemde
geregeld wordt.

13.
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
- realiseren civieltechnische werken ten behoeve van het woningbouwplan
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Molenwei-Zuid te Sijbekarspel, gemeente Noorder-Koggenland,
- voor het vervangen van een woning door een nieuwe woning met garage aan
Dorpstraat 623 te Assendelft,
- voor het bouwrijp maken van de oostlob van bedrijventerrein Schiphol Logistics
Park te Haarlemmermeer,
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-

voor het vervanggen van de reddingsgbrigadepost aan de Boulevard Barnaart 50 te
Zandvoort,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Zuidpolder Oost, gemeente Edam-Volendam,

14.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake Pampushaven
Natuurbeschermingswet

15.
Verlenen te kortsubsidie voor
het project: “ Aanloopfase
Agriport Werkt”

16.
Uitvoeringsregeling
subsidiëring jeugdzorg 2007

Het college besluit:
1. bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen;
2. de bezwaren deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 9 augustus 2006, nr. 2006-43460 te herroepen en in de
plaats daarvan een nieuw besluit te nemen.

Het college besluit:
1. aan de Stichting Poortwachter te Alkmaar een tekortsubsidie te verlenen van
maximaal € 45.000,- (inclusief BTW) voor de uitvoering van het project “
Aanloopfase Agriport Werkt”;
2. daarbij, onder gebruikmaking van de in artikel 24 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 1998 opgenomen afwijkingsbevoegdheid, geen
toepassing te geven aan artikel 10 van de AsN waarin is bepaald dat de aanvraag
voor een projectsubsidie moet zijn ingediend uiterlijk drie maanden voor het begin
van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
3. via brief de Stichting te informeren;
4. kopie van brief te zenden naar Gewest Kop van Noord-Holland.

Het college besluit:
- De uitvoeringsregeling subsidiëring jeugdzorg Noord-Holland 2007 vast te stellen

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

B. Adema
Y. de Groot
K. van Eerde
M. Lansdaal
K. Grevers
M. Hartog

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 34 25

over de nummers:
4, 5
8, 9, 10
11, 16
1, 2, 13
3, 5, 6, 7, 14
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.
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