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1. 
Beantwoording statenvragen 

van de heer drs. K.W.C. 

Breunissen (GroenLinks) 

inzake bouw in 

Egmondermeerpolder (nr. 69) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 
Noordvleugel/Plabeka/Metro 

politaan Landschap 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de wijzigingen met betrekking tot Uitvoeringsstrategie 

Platform Bedrijven en Kantoren Noordvleugel (Plabeka) en de besluiten hierover 

naar aanleiding van de 6
e
 Noordvleugelconferentie van februari en deze vast te 

stellen; 

2. kennis te nemen van de wijzigingen in de standpunten en opdrachten van het 

concept conferentiedocument Verleiding van het Metropolitane Landschap naar 

aanleiding van de 6
e
 Noordvleugelconferentie op 16-2-2007 en deze vast te stellen  

3. Punt 1 en 2 ter kennisneming aan te bieden aan provinciale staten, ter bespreking in 

de commissie ROG en WAMEN. 

4. kennis te nemen van de wijze waarop de opdrachten ten aanzien van Metropolitaan 

Landschap uitgewerkt worden ter voorbereiding van de 7
e
 Noordvleugelconferentie 

op 14-12-2007 

5. PS mede te delen dat een voorstel voor invulling van de betrokkenheid van PS bij 

de besluiten ten aanzien van Metropolitane Landschap rond de 7
e
 conferentie op 

17-9 aan haar commissies ROG en WAMEN voorgelegd wordt door gedeputeerde 

P. Visser. 

  

3. 
Collegetour CS 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het programma van het bezoek aan Amstel en Meerlanden d.d. 

11 september 2007. 

- In te stemmen met het concept-programma voor het bezoek aan West-Friesland d.d. 

2 oktober 2007. 

  

4. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden H. Putters 

en mevrouw C. Boelhouwer 

(SP) betreffende Texelse 

huisartsen (vr. 68) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 
MIT-verkenning 

Bereikbaarheid Schiphol A4 

Corridor zuid 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de MIT-verkenning Bereikbaarheid Schiphol A4 Corridor 

zuid; 

2. De MIT-verkenning aan te bieden aan de minister van Verkeer en Waterstaat met 

het verzoek het project te promoveren naar de planstudietabel van het MIT. 

  

6. 
Jaarverslagen OV-Taxi 

 

Het college besluit: 
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Noord-Holland Noord en 

Zuid-Kennemerland/IJmond 

2006  

1. De jaarverslagen 2006 voor de OV-Taxi Noord-Holland Noord en Zuid-

Kennemerland/IJmond vast te stellen. 

2. De jaarverslagen te sturen aan PS middels brief. 

  

7. 

Voorstel om gebruik te maken 

van de uitzonderingsclausule 

van de provinciale 

aanbestedingsregels, regel 6, 

artikel 1, sub b, punt 1, voor 

het implementeren van een 

multiplexer in 

verkeersregeltoestellen voor 

het monitoren en wijzigen van 

lijnnummers van het openbaar 

vervoer 

 

Het college besluit: 

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

van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, artikel 1, sub b, punt 1, voor het 

implementeren van een multiplexer in verkeersregeltoestellen voor het monitoren 

en wijzigen van lijnnummers van het openbaar vervoer. 

  

8. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer A.P. 

van der Meché (PvdA) inzake 

bestemmingsplan “ 

Binnenduinrand” gemeente 

Haarlem en begrenzing 

ecologische hoofdstructuur 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

9. 
Waddenzee, nominatie 

werelderfgoed 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed op basis van 

het voorliggende nominatiedossier onder voorwaarde dat de begrenzing van de 

Waddenzee bij Den Helder wordt aangepast, waardoor de vaargeul wordt 

gevrijwaard vergelijkbaar met de vaargeulen bij de Duitse havens. 

2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant door de Stuurgroep 

Waddenprovincies namens Noord-Holland. 

3. Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met de nominatie en de 

ondertekening van het convenant door middel van brief met voordracht en 

ontwerpbesluit. 

  

10. 
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 plaatsing 3 windturbines langs de N245/ kerkmeerweg te Oudkarspel, 

gemeente Langedijk,  

- Realiseren cable-skibaan op de locatie Strand van Luna gemeente Heerhugowaard,  

- Realiseren ontsluitingsweg nabij de J.J. Grootlaan te Zuidoostbeemster, gemeente 

Beemster,  

- Ten behoeve van het vestigen van het bedrijf Helmerich Truck B.V. aan de 

Tienlingstraat 20-22 te Zaandam, gemeente Zaanstad,  

- Herontwikkeling Bakkerspleintje in Castricum,  
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- Bouw 15 woningen aan de Brink te Slootdorp, gemeente Wieringermeer,  

- Realiseren van winkelruimte met vijf bovenwoningen aan de Nieuwstraat 

1/Plantsoengracht te Purmerend,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “ Gommerwijk”, gemeente Enkhuizen,  

- Bestemmingsplan Konlenkitbuurt, stadsdeel Bos en Lommer, gemeente 

Amsterdam,  

  

11. 

Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2007 (4) 

 

 

Het college besluit: 

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

stellen. 

  

12. 
Raming opbrengst opcenten 

2007 met een doorkijk naar 

2008 t/m 2011 en de 

onbenutte belastingcapaciteit 

vanaf 2008 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de raming opbrengst opcenten MRB in 2007 en 2008 t/m 

2011 en van de onbenutte belastingcapaciteit vanaf 2008 in verband met de 

halfjaarlijkse gewichtsuitdraai van het opcentenplichtige voertuigenpark per 1 juli 

2007. 

  

13. 

Verslag missies China mei en 

juli 2007  

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het verslag van een tweetal missies naar China in mei en juli 

2007 onder leiding van de portefeuillehouder Promotie en Acquisitie. De delegatie 

van de mei –missie bestond uit Ton Hooijmaijers en één beleidsmedewerker; de 

delegatie van de juli- missie bestond uit Ton Hooijmaijers, een 

bestuursondersteuner en twee beleidsmedewerkers. 

2. Ter uitwerking van de resultaten van de missie juli 2007, de intentie uit te spreken 

om een Noord-Holland Paviljoen tijdens de Olympische Spelen in de 

zusterprovincie Shandong (zeilwedstrijden in de stad Qingdao) te realiseren. 

3. Dat dit Paviljoen dient om de bestuurlijke en economische samenwerking tussen 

overheden en het bedrijfsleven uit de provincies Shandong (China) en Noord-

Holland te bevorderen en dat daartoe inzet wordt gepleegd op de sectoren vastgoed, 

milieu, water, duurzame energie en logistiek. 

4. Dat de portefeuillehouder Promotie en Acquisitie uiterlijk 1 november 2007 een 

voorstel in het college inbrengt, inhoudende alle relevante aspecten rond de 

realisering en operationalisering van dit Paviljoen. 

5. De brief aan provinciale staten te versturen. 

  

14. 
Stand van zaken SAP 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de stand van zaken rond de externe audit SAP 

- De Rekeningencommissie hierover te informeren door middel van een brief. 

  

15. 

Besluit tot het aangaan van het 

convenant inzake de 

totstandbrenging van 

 

Het college besluit: 

1. Tot het aangaan van het convenant met de Minister voor Wonen, Wijken en 

Integratie inzake de totstandbrenging van infrastructurele voorzieningen op het 
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infrastructurele voorzieningen 

op het gebied van 

antidiscriminatie 

gebied van antidiscriminatie; 

2. Het convenant te ondertekenen. 

  

16. 

Begrotingsbijlage “ subsidies 

buiten verordening”  

 

 

Het college besluit: 

1. Aan Provinciale Staten voor te stellen de navolgende gemeenten en/of gemeentelijke 

instanties  op te nemen in de begrotingsbijlage “subsidies buiten deelverordening”: 

a. GGD Gooi en Vechtstreek; advies- en steunpunt huiselijk geweld Gooi  

    en Vechtstreek                                                                                             €   56.660; 

b. Advies- en steunpunt huiselijk geweld 

     Kennemerland                                                                                            €   23.107; 

c. Gemeente Hoorn; oprichting advies- en steunpunt huiselijk 

     geweld                                                                                                        €   30.000; 

d. Gemeente Haarlem; project Kamers met Kansen                                       €   70.000. 

 

2. De voordracht en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken per brief aan   

Provinciale Staten te zenden. 

  

17. 
Kosten meerwerk PWN, N508 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de toekenning van de extra financiële middelen ter hoogte van 

€19.732,51 excl. BTW ten laste van de bestaande budgetten voor de 

meerwerkkosten van PWN ten behoeve van het project N 508. 

  

18. 

Handhavingrapportage 2006  

 

 

Het college besluit: 

A. De Handhavingrapportage 2006 vast te stellen. 

B. De Handhavingrapportage 2006 ter kennisname aan PS aan te bieden. 

  

19. 
Hoger voorschot Stichting 

Kwaliteitsverbetering 

Bedrijventerreinen Noord-

Holland Zuid 

 

Het college besluit: 

- Onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening 

Noord-Holland 1998 (ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van 

artikel 23 lid 2 van de ASN, en daarmee de Stichting Kwaliteitsverbetering 

Bedrijventerreinen Noord-Holland Zuid met 100% van het maximaal verleende 

bedrag te bevoorschotten. 

  

20. 
Waddenzee, vergadering 

Regionaal College 

Waddengebied RCW 3 

september 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal College Waddengebied van 3 

september 2007. 

2. Gedeputeerde Moens zitting te laten nemen in de themagroep van het Beheerplan 

Wadden Natura 2000 / KRW. 

3. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het convenant 

vaarreactie Wadden. 

  

21. 
Waterschapswet 

 

Het college besluit: 
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 1. vast te stellen het bijgaande ontwerpbesluit tot vaststelling van het reglement van 

bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008 met de 

daarbij behorende toelichting en kaart, intrekking van het (huidige) reglement van 

bestuur van het hoogheemraadschap en intrekking van het kiesreglement 

waterschappen Noord-Holland; 

2. kennis te nemen van de vaststelling door de commissie ex artikel 6 Waterschapswet 

van het ontwerpbesluit tot vaststelling van het reglement van bestuur voor het 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht; 

3. kennis te nemen van de vaststelling door de commissie ex artikel 6 Waterschapswet 

van het ontwerpbesluit tot wijziging van het reglement van bestuur voor het 

Hoogheemraadschap van Rijnland. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 16, 19 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 5, 7, 17 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 18 

M. Hartog tel. (023) 514 34 25 4, 6, 10, 15 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 3 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 9, 20, 21 

  

 

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. 04-09-2007 openbaar 

Datum:04-09-2007 


