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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 

Heroverweging naar 

aanleiding van bezwaarschrift 

B&W Beverwijk 

 

Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie over te nemen; 

- bezwaarde te ontvangen in de bezwaren; 

- de bezwaren deels gegrond te verklaren; 

- de bestreden beslissing van 29 november 2005, nr. 2005-40631, deels te 

herroepen en alsnog de gevraagde hogere waarden vanwege industrielawaai 

voor de woningen Julianaweg 4 en 6 te Wijk aan Zee vast te stellen op 55 

dB(A); 

- de bestreden beslissing van 29 november 2005 voor wat betreft de hogere                               

geluidswaarden vanwege wegverkeerslawaai in stand te laten.  

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid M.H.J. van 

der Heijde (PvdA) over 

bescherming natuurgebieden 

Oosteinderpoel (Aalsmeer) en 

de rietlanden nabij Leimuiden 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw M. 

Agema (Fractie Agema) over 

de verdeling van 

burgemeestersposten 

 

Het college stelt de antwoorden met aanpassing vast. 

  

4. 
Naar een Noordvleugel?; de 

visie van Noord-Holland in de 

discussie rondom het 

middenbestuur 

 

Het college besluit: 

1. Met betrekking tot samenwerking te kiezen voor continueren en verder intensiveren 

van de  samenwerking in de Noordvleugel, die uiteindelijk kan uitmonden in een 

structuurverandering.   

2. Met betrekking tot de territoriale grenzen van de Noordvleugel te kiezen voor de 

provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 

3. De gekozen standpunten uitdragen in de komende overlegmomenten. Met name 

tijdens de bijeenkomst met Minister Remkes op 19 juni a.s. wanneer de provincie 

wordt vertegenwoordigd door de heer Borghouts en de bijeenkomst op 3 juli a.s. 

wanneer de heer Poelmann de provincie vertegenwoordigt.  

4. De gekozen standpunten mondeling mee te delen in de commissie FBO dd. 13 juni 

a.s. en de leden van PS schriftelijk te informeren over het standpunt van het college 

en de bijbehorende stukken ter kennisname toe te zenden.  

  

5. 
Rectificatie Programma UNA-

ISV 2006-2009 

 

 

Het college besluit: 

1. Het besluit van 16 mei jl. (nr. 2006-25920) te rectificeren in de zin dat: 

- het project Spoorzone Zuid van de gemeente Bussum voor een bedrag van  

                     € 650.547,- wordt toegevoegd aan de lijst met projecten stedelijke 

vernieuwing die in 2006 en 2007 in uitvoering worden genomen; 
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- het project Molenmeester-, Dijkgraaf- en Heemraadstraat Oost van de 

gemeente Medemblik, wordt opgehoogd van € 237.807,- naar € 292.042,-; 

- het project Woonzorgzone locatie Floris/Victorschool/Horstenburg van de 

gemeente Obdam, wordt opgehoogd van € 321.045,- naar € 401.306,-. 

2. Gewijzigde bijlage 1 bij het besluit d.d. 30 mei jl. (nr. 2006-28898): voordracht 

4
e
 wijziging programmabegroting FINH, UNA en EXINH vast te stellen en toe 

te sturen aan PS.  

3. De gewijzigde voordracht en het ontwerpbesluit programma UNA-ISV 2006-

2009 vast te stellen en aan provinciale staten voor te leggen. 

4. Aan provinciale Staten voor te stellen: 

- binnen de bestemmingsreserve UNA een bedrag van € 34.781.384,- te 

bestemmen voor de uitvoering van het programma UNA-ISV 2006-2009, 

waarvan: 

o € 29.882.456,- (was € 29.097.413,-) als begrotingspost vast te stellen 

voor bijdragen aan de in de voordracht vermelde projecten stedelijke 

vernieuwing die in 2006 en 2007 in uitvoering worden genomen; 

o € 4.898.928,- (was € 5.683.971,-) te bestemmen voor de uitvoering van 

projecten in de jaren 2008 en 2009 in de UNA-ISV productiehallen.   

  

6. 
Financieel-juridische en 

organisatorische verankering 

van het Investeringsbudget 

Landelijk Gebied (ILG) 

 

 

Het college besluit: 

1. De provinciale middelen die aan de doelen van het Investeringsbudget 

Landelijk Gebied (ILG) zijn gekoppeld, gedurende de uitvoeringsperiode 

2007-2013 te bundelen in een nieuwe bestemmingsreserve ILG, waarin de 

middelen worden ondergebracht uit de bestaande reserves natuur en 

landschap en openluchtrecreatie, evenals toekomstig beschikbaar komende 

middelen voor het ILG. 

2. Tot het handhaven van de huidige begrotingsprogramma’s, waarbij het 

ILG als bijlage bij de begroting wordt opgenomen , teneinde duidelijkheid 

te verstrekken, mede met het oog op een heldere verantwoording, over de 

budgetten die aan het ILG worden toegerekend.  

3. De bestuurlijke coördinatie van het ILG niet aan te passen, daarmee de 

sectorale verdeling van de portefeuilles te handhaven  

4.  

a. In principe tot  implementatie in Noord-Holland van de landelijk 

ontwikkelde modelverordening ILG waarin de huidige 

deelverordeningen natuur en landschapsbescherming, recreatie en 

toerisme, Hollands Bloementuin en groen- en waterplan 

binnenduinrand op zullen gaan 

b. Nader te bezien wanneer en welke van deze en andere 

deelverordeningen worden opgenomen in de ILG-verordening 

c. De regeling landschapselementen vooralsnog niet in het ILG op te 

nemen, maar na afloop van het contract met Landschap Noord-Holland 

te bezien of deze regeling alsnog in ILG wordt opgenomen dan wel dat 

de uitvoering weer wordt overgedragen aan Landschap Noord-Holland 

5. Een programmabureau ILG in te stellen binnen de directie B en U, 

opgehangen aan de directeur B en U, bestaande uit een zware 

programmamanager, de zeven gebiedscoördinatoren en een klein team van 

3 tot 5 fte belast met interne afstemming en coördinatie. 
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7. 

Milieuconvenanten voor op- 

en overslagbedrijven en 

kolencentrales 

 

 

Het college besluit: 

- deel te nemen aan het convenant voor op- en overslagbedrijven (IMKOII) en het 

SO2 convenant voor kolencentrales. 

- Gedeputeerde Moens te machtigen voor de verdere afhandeling van deze 

convenanten. 

  

8. 

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 het realiseren ven een verbreiding van N201 tot 2x3 rijstroken tussen de A4 

en de Aalsmeerderbrug (Kruisweg), gemeente Haarlemmermeer, (2006-61854) 

  

9. 
Voortgangsrapportage 

uitvoering Stappenplan 

Verlichting Administratieve 

Lasten 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van het 

Stappenplan Verlichting Administratieve Lasten (MKB) één jaar na de 

vaststelling daarvan. 

2. Te constateren dat circa 75% van de acties uit het Stappenplan al zijn 

uitgevoerd of verlopen volgens planning en dat de overige acties onlangs 

zijn gestart of nu worden geïnitieerd. 

3. De Algemeen Directeur te verzoeken om de resterende acties op te nemen 

in een nieuw, integraal Actieplan Verlichting Administratieve Lasten, dat 

uiterlijk in oktober wordt opgesteld naar aanleiding van het recente 

onderzoek uitgevoerd door SIRA Consulting B.V. 

  

10. 
Nota van wijziging 

beleidsnotitie Flora- en 

Faunawet 

 

Het college besluit: 

1. de inliggende ‘Nota van wijziging beleidsnotitie Flora- en faunawet’ vast te 

stellen; 

2. ingevolge de uitspraak van de rechtbank Haarlem van 13 februari 2006 opnieuw 

te beslissen op de bezwaren van de  Stichting De faunabescherming, die zijn 

gericht tegen onze besluiten tot verlening van ontheffing aan de 

Faunabeheereenheid. Deze beslissingen op bezwaar ten aanzien van de (zeven) 

betreffende diersoorten zijn bij deze nota gevoegd. 

 

  

11. 
Wob; beslissing op verzoek tot 

verstrekking documenten 

inzake het 

Groenenbergterrein, 

Badhoevedorp Zuid en 

Chiphol 

 

Het college besluit: 

1. De documenten zoals op de bijlage vermeld te verstrekken. 

2. Verstrekking van de documenten zoals op de bijlage vermeld te weigeren. 

3. De portefeuillehouder te machtigen het besluit en de brief zonodig aan te 

passen. 

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

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 2, 3,  
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Y.de Groot tel. (023) 514 4022 4, 9 

P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1, 6, 7, 10  

M.Lansdaal  tel. (023) 514 36 41 5,8, 11 

  

 

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. 13-06-2006 openbaar 

Datum:13-06-2006 


