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Onderwerp 

 

besluit 

  

1. 
Inhuur medewerker als direct 

leidinggevende van de 

Programmamanagers 

Realisatie 

 

Het college besluit: 

- Toestemming te verlenen voor een uitzondering op de provinciale 

aanbestedingsregels (art.6.1b) voor de tijdelijke inhuur van een persoon voor een 

periode van 35 weken (tot en met 31 december 2007) en daarmee een 

samenhangend bedrag van niet hoger dan € 210.000,- (inclusief de eerder verleende 

opdracht van € 45.000,-). 

  

2. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake pontveer 

Ilpendam  

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 7 februari 2007, nr. 2007-3417, in stand te laten. 

  

3. 

Voorstel beleidsbrief milieu in 

plaats van Provinciaal 

Milieubeleidsplan 

 

 

Het college besluit: 

- De speerpunten uit het milieubeleid voor de komende vier jaar te verankeren in een 

nog op te stellen beleidsbrief en eind dit jaar ter vaststelling aan Provinciale Staten 

aan te bieden. 

- Geen nieuw Provinciaal Milieubeleidsplan op te stellen. 

- Provinciale Staten te verzoeken in te stemmen met deze voornemens 

- De geïnterviewde externe partijen middels brief over dit voornemen te informeren. 

- Het ministerie VROM middels brief over dit voornemen te informeren. 

- De verantwoordelijk gedeputeerde Milieu, te machtigen de brieven en PS nota 

conform bespreking in GS te wijzigen.  

  

4. 
Vrijwillige fusie Bennebroek-

Bloemendaal 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het herindelingsadvies van de gemeenten Bennebroek en 

Bloemendaal en de desbetreffende raadsbesluiten d.d. 21 juni 2007; 

2. Een positieve zienswijze in te nemen ten aanzien van de vrijwillige fusie van de 

gemeenten Bennebroek en Bloemendaal; 

3. Het herindelingsadvies met de zienswijze per brief aan de minister van BZK te 

zenden. 

  

5. 

EU richtlijn omgevingslawaai 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai 

opgestelde geluidsbelastingkaart voor de provincie Noord-Holland 

- De kaart vast te stellen en middels brief aan te bieden aan het ministerie van 

VROM 

- De kaart op internet te plaatsen en hieraan bekendheid te geven middels publicatie 

in regionale dagbladen en weekbladen 

  

6. 
Openstelling impuls 

weidevogelbeheer 2007 (ILG) 

 

Het college besluit: 

a. De in bijlage 2 aangegeven technische aanpassingen door te voeren in de ILG 
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Onderwerp 

 

besluit 

 Bijlage impuls weidevogelbeheer 2007 Laag-Holland. 

b. De gewijzigde bijlage, Impuls weidevogelbeheer 2007 Laag-Holland open te 

stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

7. 

Intrekking Deelverordening 

ontwikkelingssamenwerking 

Noord-Holland 2007 

 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen; 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen de voordracht en het ontwerpbesluit vast te 

stellen waarmee de Deelverordening ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 

2007 wordt ingetrokken, door toe zending van bijgaande brief en bijbehorende 

stukken. 

3. De intrekking van de Deelverordening ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 

2007 te publiceren in het provinciaal blad; 

  

8. 
Uitvoeringsbesluit regionale 

waterkeringen 

 

 

Het college besluit: 

1. het Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland vast te stellen; 

2. de methodiek PROMOTOR ter bepaling van hydraulische randvoorwaarden vast te 

stellen als uitwerking van de groene versie van de Leidraad Toetsen regionale 

waterkeringen (katern Boezemkaden); 

3. De gedeputeerde Water te mandateren de waterschappen van dit besluit in kennis te 

stellen en Provinciale Staten te informeren na besluitvorming door de colleges van 

GS van Zuid-Holland en Utrecht; 

4. Het onder 1 genoemde besluit uiterlijk 31 augustus 2007 te publiceren in het 

Provinciaal Blad. 

  

9. 
Monitor Waterplan 2006  

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de monitor Waterplan 2006, d.w.z. de voortgang van de 

activiteiten uit het provinciaal Waterplan Noord-Holland 2006-2010, 

- de monitor ter kennisname aan PS te sturen.  

  

10. 

Uitzonderingsclausule 

aanbestedingsregels met 

betrekking tot 

restverontreiniging 

oliegasfabriek PZS-terrein 

 

 

Het college besluit: 

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

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt A inzake opdracht tot inhuur 

van Oranjewoud ten behoeve van  sanering restverontreiniging oliegasfabriek PZS-

terrein; 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur Middelen om de vervolgopdracht te 

verstrekken. 

  

11. 
Sponsoring Uitmarkt 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het plan ter uitvoering van de motie 5-23 over sponsoring van de 

Uitmarkt. 

2. Provinciale Staten te informeren via brief. 

  

12. 
Arhi-procedure Gooi en 
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Vechtstreek 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met een fusie tussen de gemeenten Bussum, Muiden, 

Naarden en Weesp; 

2. In te stemmen met het zelfstandig voortbestaan van de gemeenten 

Blaricum en Laren, die samenwerken met de gemeente Eemnes in 

het experiment BEL. Het betreffende experiment wordt na drie jaar 

geëvalueerd; 

3. In te stemmen met het zelfstandig voortbestaan van de gemeenten 

Hilversum en Huizen; 

4. a. Niet in te stemmen met de grenscorrectie Hilversumse Meent: de 

Hilversumse Meent blijft in zijn geheel behoren bij de gemeente 

Hilversum; 

b. Met betrekking tot de grenscorrecties tussen Huizen en Blaricum 

het advies van Bureau Berenschot te volgen: geen grenscorrectie met 

betrekking tot het Huizense deel van de Bijvanck en wel een 

grenscorrectie met betrekking tot Huizerhoogt; 

c. In te stemmen met de grenscorrectie tussen Huizen en Naarden 

(Bestevaer) conform het voorstel van Bureau Berenschot: een 

zodanige grenscorrectie dat geen panden meer doorsneden worden, 

maar dat niet meer grondgebied van Huizen naar Naarden gaat dan 

strikt noodzakelijk is; 

d. In te stemmen met de grenscorrectie tussen Huizen en Bussum 

(Lothariusweg); 

e. In te stemmen met de grenscorrecties tussen Hilversum en 

Wijdemeren (Sportpark Beresteijn en perceel gemeentehuis); 

f. In te stemmen met de grenscorrectie tussen Weesp en Wijdemeren 

(Zanderijsluis); 

5. Op basis van bovenstaande besluiten het Herindelingsontwerp Gooi 

en Vechtstreek vast te stellen; 

6. De termijn voor de ter inzage legging voor inwoners te verlengen tot 

15 oktober 2007 en de termijn voor de indiening van zienswijzen 

voor gemeenteraden te verlengen tot 26 november 2007; 

7. Het herindelingsontwerp toe te zenden aan de colleges en raden van 

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden en 

Weesp, de minister van BZK, Provinciale Staten van Noord-Holland, 

Utrecht en Flevoland, de besturen van het Gewest Gooi en 

Vechtstreek, de NV Utrecht en de Kamer van Koophandel Gooi en 

Vechtstreek, de colleges van Almere, Amersfoort, Amsterdam, 

Diemen, Utrecht en Wijdemeren en de besturen van de stadsregio’s 

Amsterdam en Utrecht conform bijgaande brieven; 

8. De portefeuillehouder Gemeentelijke Samenwerking te mandateren 

namens uw college een publieksversie van het Herindelingsontwerp 

Gooi en Vechtstreek uit te brengen en te verspreiden; 

 

  

13. 

Voorstel om gebruik te maken 

van de uitzondering op de 

provinciale 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzondering op de 

provinciale aanbestedingsregels door aansluiting te zoeken bij uitzondering e., 
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aanbestedingsregels door 

aansluiting te zoeken bij 

uitzondering e. 

inzake opdrachtverlening aan Twynstra Gudde voor een aanpak omgevingsbeleid 

Schiphol. 

  

14. 

Ontwikkelingsmodellen 

Medemblik 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van bijgevoegde notitie; 

2. deze notitie toe te sturen aan Provinciale Staten met het verzoek om notitie in te 

brengen ter oriënterende bespreking in statencie’s; 

3. De gedeputeerden Hooijmaijers e.o. Moens te mandateren om op basis van deze 

notitie zo spoedig mogelijk een overleg met de gemeenten Medemblik en 

Wieringermeer te organiseren.  

  

15. 

Zomerbrief ILG 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met 8 Zomerbrieven ILG aan de 7 gebiedscommissies en de Stelling 

van Amsterdam, onder voorbehoud van het besluit van PS op 1 oktober 2007. 

2. De voordracht voor PS van de Zomerbrief ILG uiterlijk te agenderen voor de 

vergadering van Gedeputeerde Staten op 14 augustus 2007.  

  

16. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer E.P. 

Wagemaker (PvdA) over 

huisvesting werknemers 

Midden en Oost Europese 

(MOE)-Landen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

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. 
- realiseren van twee winturbines ter vervanging van de drie oude windturbines nabij 

de vluchthaven De Nes bij Marken, gemeente Waterland,  

- het uitbreiden van het cultuurgebouwcomplex aan de Raadhuisstraat 3-7 te 

Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,  

- van het vervangen van de bestaande woongebouwen voor clienten en het bouwen 

van woningen voor derden op het landgoed De Hartekamp, gelegen aan de 

Herenweg 5 te Heemstede,  

- verbouw bestaande stolp aan de Driestedenweg 94 te De Weere, gemeente Opmeer,  

- van het houden van het eendaagse evenement Mystery Land, gemeente 

Haarlemmermeer,  

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan “ Den Oever”, gemeente Wieringen,  

- Bestemmingsplan “ Poldergebied Assendelft” , gemeente Zaanstad,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “ Duinlustpark”, gemeente Bloemendaal,  

- Bestemmingsplan De Baarsjes, stadsdeel De Baarsjes te Amsterdam,  
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18. 

Ruimte voor Ruimte 

(2007-35479) 

 

Het college neemt kennis van: 

- De stand van zaken van de uitwerking van de Ruimte voor Ruimte regeling voor 

Noord-Holland. 

  

19. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2007 (2) 

 

Het college besluit: 

- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2007 vast te 

stellen. 

  

20. 
Stand van zaken Provinciaal 

Actieplan Luchtkwaliteit 

(PAL) 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van 

maatregelen benoemd in het PAL en kennis te nemen van de voortgang van het 

luchtkwaliteitdossier. 

2. brief en bijlagen door te sturen naar de commissie WAMEN. 

  

21. 
Financiën Nationaal 

Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit 

 

 

Het college besluit: 

- brief aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

vast te stellen. 

- brief, mede namens de Provincie Flevoland te versturen aan de minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

  

22. 

Wijzigingen Partieel 

Gebiedsplan Noord-Holland 

Midden en Gebiedsplan Kop 

en West-Friesland 

 

 

Het college besluit: 

1. De wijzigingen in het Partieel Gebiedsplan Noord-Holland Midden voorlopig vast 

te stellen; 

2. De wijzigingen in het Gebiedsplan Kop en West-Friesland voorlopig vast te stellen; 

3. De voorgestelde wijzigingen ter inzage te leggen volgens de procedures van de 

Algemene wet Bestuursrecht. 

  

23. 

Verlenen tekortsubsidie voor 

provinciale monumenten 

onder toepassing van de 

afwijkingsbevoegdheid 

 

 

Het college besluit: 

1. Onder toepassing van artikel 20 (afwijkingsbevoegdheid) van de Deelverordening 

restauratie en onderhoud onroerende monumenten Noord-Holland 2005 de 

ingediende subsidieverzoeken voor restauratie voor de 1
e
 en 2

e
 tranche 2007 zonder 

advies van de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland te rangschikken op de 

prioriteitenlijsten.   

2. Onder toepassing van artikel 20 (afwijkingsbevoegdheid) van de Deelverordening 

restauratie en onderhoud onroerende monumenten Noord-Holland 2005 toe te staan 

dat inspectierapporten welke bij de subsidieaanvragen voor de 1
e
 en 2

e
 tranche 

overlegd dienen te worden maximaal twee jaar oud mogen zijn. 

3. De sectormanager van Sector Subsidies te machtigen om bij subsidieverzoeken 

voor restauratie provinciale monumenten voor de 1
e
 en 2

e
 tranche 2007 artikel 20 

van de deelverordening toe te passen voor de afwijkingen genoemd onder punt 1 en 

2. 
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24. 
Verlening projectsubsidies 

jeugdzorg 2007 

(begrotingsposten) 

 

 

Het college besluit: 

-Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht over te gaan 

tot subsidieverlening aan de hierna te noemen organisaties en daarbij, onder toepassing 

van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 (hierna 

AsN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te geven aan artikel 10 van 

de AsN. 

1. Gewest Kop van Noord-Holland (na juni 2007 Centrum 

Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland) te Schagen; project 

Voorschools zorgadviesteam 0-4 jaar, bedrag  

€ 44.347,-- 

2. GGD Hollands Noorden te Alkmaar, project Jeugdmonitor en 

gezonde school; bedrag € 26.274,--  

3. Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam. Project 

Ken je rechten, bedrag  

€ 5.300,-- 

4. Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg te Amsterdam. Project 

LINK; bedrag € 4.875,- 

5. Gemeente Haarlem, project Kamers met Kansen; bedrag € 

69.470,--  

-Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub a van de Algemene wet bestuursrecht over te gaan 

tot subsidieverlening aan de hierna te noemen organisatie en daarbij, onder toepassing 

van de in artikel 24 van de AsN opgenomen afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te 

geven aan artikel 10 van de AsN. 

6. Gemeente Alkmaar, project AMA-perspectief Noord-Holland; 

bedrag € 80.000,-- 

7. Gemeente Haarlem; leer-werktrajecten, trainingen en 

begeleidingskosten personeel zwerfjongerenopvang. Bedrag € 

89.000,-- 

- De sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit GS-besluit. 

  

25. 
Overeenkomst kwalitatieve 

verplichting wateraanvoer 

Tijdverdrijfslaan 

 

 

Het college besluit: 

- gezamenlijk met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een 

overeenkomst kwalitatieve verplichting wateraanvoer Tijdverdrijfslaan (Egmond 

aan den Hoef)aan te gaan met circa 16 individuele bollentelers/grondeigenaren; 

- de portefeuillehouder te machtigen de overeenkomst zo nodig aan te passen. 

  

26. 
Resultaten en nieuw 

programma Beleidsevaluatie 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het pilot-werkprogramma Beleidsevaluatie 

2006- 2007 en 

2. Kennis te nemen van het Meerjarig Werkprogramma Beleidsevaluatie 2007-2011. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 11 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 7 
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Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 16, 23, 24 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 10, 13, 18, 19 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 17, 20, 21, 22   

J. Duin tel. (023) 514 40 99 15, 26 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 8, 9, 25 

  

 

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. 03-06-2007 openbaar 

Datum:03-07-2007 


