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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 april 2007
Onderwerp

1.
Periodieke
subsidieverstrekking aan
Stichting Gooisch
Natuurreservaat conform
samenwerkingsovereenkomst
inclusief beheer rijwielpaden

2.
Agriport A7

Besluit

Het college besluit:
- De handelwijze voor de periodieke subsidieverstrekking aan Stichting Gooisch
Natuurreservaat (GNR), zoals die ook voor 2006 is ingezet, te volgen voor de
gehele duur van de samenwerkingsovereenkomst (t/m 2011) en daarmee wederom
de hardheidsclausule van de Algemene subsidieverordening NH toe te passen;
- de periodieke subsidie voor het beheer rijwielpaden, welke GNR heeft
overgenomen van Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland, in deze systematiek
op te nemen, zodat GNR de begroting voor beide subsidies als één geheel kan
indienen en wij per boekjaar één budgetsubsidie aan GNR kunnen verstrekken;
- de sectormanager Subsidies te mandateren de hieruit voortvloeiende subsidiebeschikkingen te geven en te ondertekenen.

Het college besluit:
1. AgriportA7 een brief te sturen waarin wordt aangegeven dat de
provincie geen financiële bijdrage zal geven voor de
verkeersontsluiting van het tuinbouwgebied op de N239;
2. kennis te nemen van het feit dat:
a. Agriport nieuwe bedrijvigheid zal aanzuigen en er in de
toekomst behoefte zal ontstaan aan meer ruimte voor
glastuinbouw en aanverwante agro-bedrijvigheid in de
Wieringermeer;
b. de verkeersstroom van en naar Agriport groot is en door de
aanzuigende bedrijvigheid in de toekomst verder zal
toenemen waardoor op termijn een verkeersafwikkeling
volgens bijgevoegde schets naar verwachting voor
Agriport A7 en voor de regio de meest wenselijke is;
3. een door de provincie gefinancierde quick scan uit te laten voeren
naar de verkeersstructuur Kop van Noord-Holland Oost voor de op
termijn meest optimale verkeersontsluiting. Hierbij Rijkswaterstaat,
omliggende gemeenten en Agriport te betrekken en deze quick scan
binnen 4 maanden af te ronden;
4. de brief van Agriport A7 van 22 maart 2007 als input voor deze
quick scan te beschouwen;
5. kennis te nemen van het GS-besluit inzake Agriport A7 van 28 maart
2006 om “als meer duidelijkheid is ontstaan over het
ontsluitingstracé en de kosten daarvan te bezien of de totale
investeringen die door de projectontwikkelaar worden gedaan in
verkeer, innovatie, duurzaamheid en natuur op onderdelen dermate
gebiedsoverschrijdend en maatschappelijk relevant zijn, dat hiervoor
een financiële bijdrage van de provincie mag worden gevraagd”;
6. naar aanleiding van het gestelde onder 5 te kiezen voor de bijdrage
van Agriport A7 aan het verbeteren van de woonwerkbalans en de
investeringen in agrologistiek, innovatie, duurzaamheid en natuur
een subsidie te verstrekken. In het Voorjaarsbericht 2007 voor te
stellen om ten laste van de algemene middelen een budget op te
nemen van € 200.000,- mee te nemen bij de integrale afwegingen
door Provinciale Staten en hiervoor een begrotingspost

2

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 april 2007
Onderwerp

Besluit

7.

8.

3.
Besluit wijziging
ganzenopvang
Subsidieregeling agrarisch
natuurbeheer Noord-Holland

4.
Gedragscode

5.
Vereffening saldo IZR na
opheffing

6.
Bestuursdwang woonschepen
Amsterdamse Bos

Bedrijventerreinen en Glastuinbouwontwikkeling Noord-Holland
Noord B.V. op te nemen op de lijst Subsidies buiten deelverordening;
in overleg te treden met het Ministerie van LNV voor een
rijkssubsidie voor de bijdrage van Agriport A7 aan de
Greenportontwikkeling van de Nederlandse glastuinbouw en de
portefeuillehouder Economische Zaken/Landbouw te machtigen
hiertoe het initiatief te nemen;
de portefeuillehouders Economische Zaken/Landbouw en
Verkeer&Vervoer te machtigen om in gezamenlijk overleg te treden
met Agriport A7 om dit geheel in gang te zetten.

Het college besluit:
1. PS voor te stellen de ganzenopvang in het kader van de subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer, bijlagen 28c, 28d, 28 e en 28 f aan te passen volgens het
wijzigingsvoorstel.
2. Hiertoe de conceptvoordracht aan PS vast te stellen teneinde in te stemmen met de
wijziging van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer aangaande de bijlagen 28
c, 28 d, 28 e en 28 f.
3. PS te informeren door middel van brief.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de Gedragscode ambtelijke integriteit;
- De Gedragscode ambtelijke integriteit voor te leggen aan het GO;
- De portefeuillehouder Integriteit te machtigen de redactie van de gedragscode aan
te passen;
- De portefeuillehouder Integriteit toestemming te verlenen, na overeenstemming in
het GO, de oude Gedragscode ambtelijke integriteit in te trekken en gelijktijdig de
nieuwe gedragscode vast te stellen.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het resultaat van de AB-vergadering IZR in liquidatie m.b.t.
verdeling van het restantvermogen.
- In te stemmen met het standpunt van de portefeuillehouder P&O, dat de
aanbeveling die in genoemde AB-vergadering is gedaan om het aan het lokale GO
over te laten om eventueel nadere afspraken te maken m.b.t. het aandeel van de
restantsom dat de provincie Noord-Holland toekomt, hem niet onredelijk voorkomt.

Het college besluit:
conform het bij GS-besluit van 21 december 2004 goedgekeurde juridische stappenplan
– inzake de sanering van de woonschepenlocatie Amsterdamse Bos – over te gaan tot
het toepassen van bestuursdwang met het oog op het verwijderen van de navolgende zes
woonschepen en bijbehorende (recreatie-)vaartuigen in de Ringvaart op het grondgebied
van de gemeente Amstelveen ter hoogte van het Amsterdamse Bos:
a. “Triton”
eigenaar: Middendorp
b. “Avontuur”
eigenaar: Verhaar
c. “ Bollekop / de lachende Leo”
eigenaar: Ikking
d. “Wilhelmina”
eigenaar: Van
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e.
f.
7.
Sponsoring van de
Wandelvierdaagse

Wermeskerken
“Ambulant”
“Ms. Marie”

eigenaar: Morel
eigenaar: Oostveen

Het college besluit:
1. De Plus Wandelvierdaagse Alkmaar te sponsoren voor een bedrag van € 5000
uit het sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een
sponsorovereenkomst. De directeur Middelen hiervoor te mandateren.

8.
K20 Fietsbrug ten plaatse van Het college besluit:
Geesterambacht. Voorstel om - In te stemmen met een uitzondering op de Algemene Inkoopvoorwaarden van de
uitzondering te maken op de
provincie Noord-Holland 5 juli 2002 in het kader van de opdrachtverstrekking aan
inkoopvoorwaarden voor een
ingenieursbureau Solico, specialist in ontwerpen in kunststof.
opdracht aan ingenieursbureau
Solico, gespecialiseerd in
ontwerpen in kunststof
9.
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
- bouw discotheek/klimcentrum aan de Verzetslaan 5 te Purmerend,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Peldersveld/Hoornseveld Zaanstad, gemeente Zaandam,

10.
Regeling Landbouw met
Natuurlijke Handicap (LNHregeling)

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het starten van de uitvoering van de regeling Landbouw met
Natuurlijke Handicap, onder voorbehoud van een definitieve financiële toezegging
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
2. De verantwoordelijk gedeputeerde te machtigen namens Gedeputeerde Staten de
opdracht te verstrekken aan de Dienst Regelingen tot uitvoering van de regeling
Landbouw met Natuurlijke Handicap, overeenkomstig de criteria zoals vastgesteld
in het besluit van de Minister en de LNH Veenweide kaart.
3. De regeling voor 2007 open te stellen vanaf 16 april tot en met 11 mei 2007.
4. Het subsidieplafond voor 2007 en 2008 vast te stellen op € 902.964,-.

11.
Aanpassing Begrenzingenplan Het college besluit:
ganzenfoerageergebieden
1. Het begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland op de
volgende onderdelen volgens kaartbeeld te wijzigen:
a. De gronden van de eigenaren v.d. Broek en Kok te
begrenzen.
b. De gronden van de eigenaren Bakker en Sijmons te
ontgrenzen.
c. De Durgerdammerdie te begrenzen.
d. Het Vogelrichtlijngebied Zeevang deels te begrenzen.
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4.

12.
Betaling aan Hollandse
Zeewind
Financieringsmaatschappij

13.
Herziening beslissing op
bezwaar konijnen
begraafplaats Bussum

14.
Uitvoeringsregeling verkoop
overtollige gronden
15.
Verkenning Europese
Richtlijnen Ilperveld (e.a.)

16.
Maal en draaipremieregeling
molens, gebaseerd op de
Deelverordening molens
Noord-Holland 2004

De tekst van het plan te actualiseren.
Het besluit op basis van afdeling 3.6 van de Algemene Wet
Bestuursrecht bekend te maken.
Het plan te sturen naar de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) en de Dienst Regelingen te Roermond.

Het college besluit:
1. Als uitvoering van het GS besluit 2007-70175 € 150.000,- te betalen aan Seawind
Capital Partners BV te Amsterdam, als voorfinanciering ten behoeve van de
opstelling van het businessplan van de Hollandse Zeewind Financiering
Maatschappij( HZFM);
2. Daartoe gedeputeerde Moens te machtigen om de overeenkomst af te sluiten en te
ondertekenen.

Het college besluit:
1. de beslissing op bezwaar d.d. 16 januari 2007 te herzien;
2. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen;
3. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover gericht tegen het ontbreken van een
onderbouwing van de aantasting of bedreiging van een van de belangen genoemd in
artikel 68 van de Flora- en faunawet;
4. de bestreden beslissing van 14 september 2006 te herroepen;
5. de aanvraag van de gemeente Bussum door te sturen aan de Dienst Regelingen van
het Ministerie van LNV.

Het college besluit:
- In te stemmen met de verkoopregeling gronden (stappenplan).

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de samenvattende rapportage ‘Verkenning haalbare
doelen voor Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en ’t Twiske in het kader
van de Europese Richtlijnen’
2. De samenvattende rapportpage vrij te geven als bouwsteen bij verdere
uitwerking voor de Kader Richtlijn Water en Natura 2000

Het college besluit:
1. Voor 4 molens, waarvan de teller stuk was in het jaar 2006 met toepassing van
artikel 8 van de Deelverordening molens Noord-Holland 2004 ( de
hardheidsclausule) een subsidie voor 2007 ten behoeve van de
asomwentelingen 2006 te verlenen, gebaseerd op de berekening van het jaar
2005.
2. De sectormanager Subsidies te machtigen om uitvoering te geven aan dit
besluit.

17.
Wijziging provinciale bijdrage Het college besluit:
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nazorg brandslachtoffers

1.

In te stemmen met de voorgestelde wijziging inzake de provinciale bijdrage voor de
nazorg van de brandslachtoffers in Volendam
2. Gemeente Edam-Volendam met brief te informeren
3. Provinciale Staten door middel van een brief over bovengenoemd besluit te
informeren
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B.Adema
R.Fillet
Y.de Groot
M. Lansdaal
K. Grevers
M. Hartog

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 34 25

over de nummers:
7,
4, 17
5, 6, 14, 15,
9,
1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13,
16

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. 10-04-2007 openbaar
Datum:10-04-2007

