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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Sponsering reizende 

voorstelling Water en Land 

(aanvrager: Vereniging 

Agrarisch Natuurbeheer 

Waterland) 

 

Het college besluit: 

1. De reizende voorstelling Water en Land  (aanvrager: Vereniging 

Agrarisch Natuurbeheer Waterland) te sponsoren voor 10.000 euro 

(excl. BTW) uit het sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een 

sponsorcontract 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden, C. 

Broekhoven (CDA) en prof. 

dr. C.A.G. M. van Montfort 

(CDA) inzake herziening 

opstalrechten Rijnland 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 

Procedure tot gebruikmaking 

van de uitzonderingsclausules 

op de aanbestedingsregels 

voor  de tijdelijke inhuur van 

interim sectormanager AFD 

 

 

Het college besluit: 

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

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de 

aanbestedingsregels inzake de opdracht tot: 

- tijdelijke inhuur van de heer R. Buijsingh als interim sectormanager 

Administratieve Financiële Dienstverlening met terugwerkende kracht van 1 

februari 2006 tot 1 april 2007, inclusief een optie tot verlenging met drie 

maanden. 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur van directie Middelen om de 

opdracht tot uitvoering te verlenen. 

  

4. 

Stand van zaken UNA project 

Programma Sociale en 

Culturele Infrastructuur 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken van het UNA project Programma Sociale 

en Culturele Infrastructuur (SCI). 

2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren over deze stand van 

zaken. 

  

5. 

UNA-project zerkenvloer 

Graft 

 

Het college besluit: 

1. De voordracht “UNA-project Zerkenvloer Graft” inclusief 

projectnota vast te stellen;   

2. Aan PS voor te stellen:  

a.    een begrotingspost te ramen van € 80.000,- binnen het 

programma 10 Kunst en Cultuur, product 832.54,  ten 

behoeve van een subsidie van maximaal € 80.000,- aan 

de Stichting tot behoud van de zerkenvloer Graft; 

b.    deze begrotingspost ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve UNA, programma  Sociale en 

Culturele infrastructuur; 

3. bij de toezending naar PS een begrotingswijziging bij te voegen; 

4. De voordracht inclusief projectnota per bijgaande brief te zenden 

aan Provinciale Staten.      
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6. 
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 oprichten van een gebouw op een terrein gelegen aan de President 

Kennedylaan/ Graafschapstraat met bestemming stadsdeelkantoor, 56 woningen en 

een parkeergarage te Amsterdam, gemeente  Amsterdam,  

- Voor de bouw van een aansluiting van de N201 onder de  Ringvaart op de 

Fokkerweg bij de oude Meer, gemeente  Haarlemmermeer,  

- Voor het legaliseren van her bouwvolume dat op grond van aanvankelijke 

bouwvergunning van 11 februari 2002 is gerealiseerd met een extra woning binnen 

dat volume op het perceel aan Nieuwendammerdijk 349 te Amsterdam, gemeente   

Amsterdam,  

- Voor het opbouwen van de voormalige Floriaterrein ten behoeve van het 

muziekfestival Mysteryland en het inrichten van het  terrein naast IJweg 844 te 

Amsterdam, gemeente Amsterdam ,  

- Voor het realiseren van  N201 van Legmeerdijk tot en met de Horntocht, gemeente 

Aalsmeer,  

- Voor het bouwen van een beheergebouw en gasonttrekkingsinstallatie op het 

perceel IJsselmeerweg 15 te Naarden, gemeente Naarden,  

- Voor vernieuwing en uitbreiding van het woon-zorgcomplex Oudergaard aan de 

Oudergaarde 1 te Kortehoef, gemeente Kortehoef,  

- Bouw Frisiamuseum aan de Breestraat te Opmeer, gemeente Opmeer,  

- Bouw 11 woningen aan de Matthijs Tinxstraat 16 te Edam, gemeente Edam-

Volendam,  

- Bouw 25 woningen aan de Zuidervaart te Zuidschermer, gemeente Schermer,  

- Aanleg natuurgebied en fiets- en voetpad bij de Westfriese Omringdijk nabij 

Opperdoes, gemeente Noorder-Koggenland,  

- Realiseren drie fietspaden in Hauwert, gemeente Noorder- Koggenland,  

- Voor het oprichten van een woning met garage aan Jozef Israelsweg 15 te 

Bloemendaal, gemeente Bloemendaal,  

- Voor het oprichten van woningen, een hotel, een aantal bedrijfsruimten en twee 

parkeergarages op het terrein gelegen aan de Cornelis Lelylaan en Nachtwachtlaan 

te Amsterdam, gemeente Amsterdam,  

- Voor het realiseren N201 van de Legmeerdijk tot en met Horntocht, gemeente 

Aalsmeer,  

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan Wormer Oost en Midden, gemeente Wormerland,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Van der Woudestraat, Alkmaar, gemeente Alkmaar,  

- Bestemmingsplan Gershwin 4, gemeente Amsterdam,  

- Bestemmingsplan Polderweijde (Obdam),  

  

7. 
Beslissing over verzoek om 

ontheffing Wet voorkeursrecht 

gemeenten inzake 

Engelmundusstraat 16 te 

IJmuiden 

 

Het college besluit: 

- de ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten voor het perceel Engelmundusstraat 16 (kadastraal bekend gemeente 

IJmuiden, sectie M nrs. 8860 en 8861) te weigeren. 

  

8. 

Branchedocument 

Rioolwaterzuiveringsinstal 

 

Het college besluit: 

- Het branchedocument Rioolwaterzuiveringsinstallaties vast te stellen, conform het 
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laties Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken”. 

  

9. 

Branchedocument 

Gemeentewerven 

 

Het college besluit: 

- Het branchedocument Gemeentewerven vast te stellen, conform het 

Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken” 

  

10. 
Programma’s en verslagen 

ambtsbezoeken door de cvdK 

aan de gemeenten Wijdemeren 

en Amsterdam- stadsdeel 

Noord 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van  de verslagen en programma’s van de op 9 en 16 juni 2006 door de 

commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten  Wijdemeren 

en Amsterdam-stadsdeel Noord en kennis te nemen van de door de commissaris van de 

Koningin gedane toezeggingen. 

In de gemeente Wijdemeren heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder 

de aandacht van GS brengt:  

• Het spoedig doen doorlopen van de reguliere procedure van de 

streekplanherziening Noord-Holland zuid om het draagvlak dat nu bij 

belangstellenden en bevolking voor het plan oude dorpscentrum Loosdrecht 

aanwezig is, vast te houden 

• Het verzoek aan de provincie om de financiering van het opstellen van de 

nota “beleidskader cultuur als basis voor initiatieven van kunstenaars” voor 

haar rekening te nemen 

• Is cofinanciering door de gemeente ( € 46.000 ) in de kosten voor de 

Natuurverbinding Ankeveen  over meerdere (maximaal 3) jaren mogelijk 

• Duidelijkheid verschaffen aan de gemeente in hoeverre het 10-puntenplan 

van de gemeente inzake de verdieping van de Loosdrechtse Plassen  

voldoende is, dan wel aanvullende maatregelen nodig zijn 

• Na te gaan of de verbouwing van de 99 jarige dorpskerk Ankeveen tot 

dorpshuis in aanmerking komt voor provinciale subsidie 

• Toezending van de Cultuurnota van de provincie naar de gemeente 

Wijdemeren (inmiddels gebeurd)      

• De overlast van zwaar verkeer op de dorpswegen in de gemeente te 

bespreken in het PVVB Gooi en Vechtstreek 

In de gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, heeft de commissaris van de Koningin 

de toezegging gedaan dat hij onder de aandacht van GS  brengt: 

• Het praten van het ROA met de gemeente Amsterdam en het Ouder en 

Kind Centrum in plaats van de provincie, die vertelt wat er gedaan moet 

worden en hoe dat moet 

 

  

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

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 4,5, 10 

C.v. Twuijver tel. (023) 514 42 40 6,7 

I. Kooiker tel. (023) 514 38 18 1 

E. Hessel tel. (023) 514 43 13 8,9 

J. Duijn tel. (023) 514 40 99 2,3,  

 

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. 
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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. 15-08-2006 openbaar 

Datum:15-08-2006 


