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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 februari 2007

Onderwerp

1.
Zienswijze pkb deel 1
Randstad 380 kV
hoogspanningsleiding

2.
Aanvullend (concept)
beleidskader rijksbufferzone
Amsterdam Purmerend
behorend bij uitwerkingsplan
Waterlands Wonen

3.
Vestigingslocaties Schiphol;
Een globale verkenning voor
de lange termijn

Besluit

Het college besluit:
- In te stemmen met de inhoud van de zienswijze van de provincie Noord-Holland op
het kabinetsvoornemen over de 380 kV leiding door de Randstad en deze
zienswijze vast te stellen en toe te sturen aan het inspraakpunt pkb Randstad 380
kV verbinding.

Het college besluit:
- in te stemmen met het aanvullend (concept) beleidskader rijksbufferzone
Amsterdam-Purmerend behorend bij het uitwerkingsplan Waterlands Wonen;
- tot nadere uitwerking van het (financiele) instrumentarium;
- het beleidskader waar nodig en mogelijk als voorbeeld in te zetten bij de landelijke
beleidsontwikkeling voor de overige bufferzones;
- tot bekendmaking van het aanvullend beleidskader conform art. 3:42 Algemene wet
bestuursrecht;
- de minister van Vrom schriftelijk te informeren over het besluit met verzoek tot
instemming
- betrokken gemeenten (Landsmeer, Oostzaan, Waterland en Wormerland)
schriftelijk te informeren over het besluit en het aanvullend beleidskader toe te
zenden;
- het aanvullend beleidskader ter informatie toe te sturen aan provinciale staten.

Het college besluit:
1. De globale verkenning voor de lange termijn vast te stellen.
2. welke vormgeving wordt toegepast (BRS- overeenkomstig de
middellangetermijnvisie- of de huisstijl).
3. Opdracht te geven aan de directeur Beleid om de visie voor de lange termijn verder
uit te werken.

4.
Verwerking amendement
Het college besluit:
streekplanherziening Laag
- amendement 17-3 uit de PS- vergadering van 18 december 2006 in de beleidstekst
Holland in definitieve tekst en
zodanig te verwerken, dat bij nieuwe ontwikkelingen die in strijd komen met de
kaart en bekendmaking besluit
specifieke beleidslijnen, het specifieke beleid uit deze herziening leidend is;
tot vaststelling
- in te stemmen met de aanpassing locatie Oterleek op bijbehorende kaart;
- het besluit tot vaststelling van de streekplanherziening bekend te maken;
- de streekplanherziening in een oplage van 300 exemplaren te laten drukken;
- de streekplanherziening gratis toe te zenden aan de betrokken gemeenten,
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de ministeries van VROM en
LNV, de leden van de PPC, leden van provinciale staten en gedeputeerde staten,
indieners van zienswijzen en intern ambtelijk;
- de streekplanherziening voor derden (op verzoek) tegen betaling beschikbaar te
stellen (€ 10,00);
5.
Voorgenomen besluit
herindelingsontwerp Gooi en
Vechtstreek

Het college besluit:
1. Tot een voorgenomen herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek
waarbij de gemeentelijke indeling van de Gooi en Vechtstreek als volgt wordt:
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Besluit
- Gemeente Hilversum
- Gemeente Huizen
- Een fusie van de gemeenten Naarden, Bussum, Muiden en Weesp, aangeduid als GV4, tenzij het onderzoek genoemd onder punt 2, uitwijst dat deze fusie niet wenselijk is
- Een BEL-samenwerkingsverband; de gemeente Blaricum, Laren en Eemnes zijn een
samenwerking aan gegaan, waarbij de ambtelijke organisatie van deze gemeenten wordt
samengevoegd.
(en de gemeente Wijdemeren, ontstaan per 1 januari 2002 en niet bij het Arhi-proces
betrokken)
2. het doen plaatsvinden van een nader onderzoek m.b.t. een nieuwe gemeente G-V4;
3. Dit voorgenomen besluit mede te delen aan de gemeenten, middels bijgevoegde
brief;
4. Dit voorgenomen besluit bekend te maken aan Provinciale Staten, middels
bijgevoegde brief.
5. De vereniging Meent on the Move en het Platform Verontruste Burgers Naarden te
berichten dat het indienen van een zienswijze eerst mogelijk is na het vaststellen
van het herindelingsontwerp.

6.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de derde
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
uitzonderingsclausule van de
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de aanbestedingsregels
provinciale
inzake opdracht tot:
aanbestedingsregels voor het
- 9 maanden continueren van de inhuur van een senior medewerker DIV /
continueren van de inhuur van
teamcoördinator bij de firma DisConsult te Zoetermeer (opdrachten
een senior medewerker DIV /
waarvan kan worden aangetoond dat er onvoldoende geschikte gegadigden
teamcoördinator
zijn);
2. Toestemming te verlenen aan het interim hoofd van A&R om de brief te verzenden.
7.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
Graatsma (SP) over evaluatie
van de reorganisatie
8.
Sponsoring

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter te sponsoren voor een bedrag van € 22.282
voor de Race2sail de Ruyter uit het sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De
directeur Middelen hiervoor te mandateren.

9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
en verklaringen van geen
- uitwerkingsplan “Nieuw Oosteinde, Distelvlinderpad” te Aalsmeer, (2007-5758)
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
10.
Ontheffingsverzoek Wet
voorkeursrecht gemeenten

Het college besluit:
- de ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet voorkeursrecht
gemeenten voor het perceel Provincialeweg 4 te Uitgeest, Kadastraal bekend
gemeente Uitgeest, sectie B, nummer 8474 (ged.) te weigeren.
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11.
Regionaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit Noordvleugel

12.
MER Verbreding N244:
Richtlijnen

13.
Uitvoering
bouwgrondstoffenplan 19992008

14.
Definitieve vaststelling Visie
Provinciaal Verkeers- en
Vervoersplan
15.
Waddenzee, vergadering
Regionaal College
Waddengebied 19 februari
2007

Besluit

Het college besluit:
1. in te stemmen met de aanbiedingsbrief aan de staatssecretaris van VROM behorend
bij het voorlopig Regionaal Samenwerkingsprogramma (RSL) Noordvleugel;
2. in te stemmen met gerichte provinciale inzet op de 3 navolgende generieke
regionale maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit: schoon OV en
vulstations schone brandstoffen, milieuzonering en distributiecentra
goederenvervoer;
3. als achtergronddocument voor de aanbiedingsbrief kennis te nemen van het
ambtelijk concept RSL Noordvleugel dat op 15 februari 2007 zal worden toegelicht
op de bestuursconferentie luchtkwaliteit Noordvleugel;
4. kennis te nemen van de uitnodiging voor de bestuursconferentie op 15 februari;
5. de portefeuillehouder Milieu te machtigen om namens het college de brief te
ondertekenen en eventuele aanpassingen van de aanbiedingsbrief door te voeren
gehoord de bestuursconferentie.

Het college besluit:
- kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) voor de opzet en inhoud van het milieueffectrapport en van de
inspraakreacties op de startnotitie Verbreding N244;
- het advies van de Commissie voor de m.e.r. integraal over te nemen en dit met de
samenvatting van de inspraakreacties en opmerkingen, als richtlijnen voor het
uitvoeren van het m.e.r. vast te stellen;
- Provinciale Staten in het kader van de actieve informatieplicht van de vaststelling
van de richtlijnen voor het m.e.r. in kennis te stellen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de onderzoeksrapporten van TNO over winbare
zandvoorkomens in de provincie Noord-Holland;
2. Kennis te nemen van de invulling van de taakstelling voor beton- en metselzand
door de provincies als onderdeel van een afspraak tussen IPO en het rijk;
3. Kennis te nemen van het voornemen van het rijk om na 2008 de
bouwgrondstoffenvoorziening over te laten aan marktwerking;
4. Uitwerking te geven aan het interprovinciaal Bouwgrondstoffenplan door het
Grondstoffen regulerend implementatieprogramma voor de Randstad (GRIP) vast
te stellen;
5. Uiterlijk in 2008 een nieuw beleidskader (duurzame) bouwgrondstoffenvoorziening
op te stellen, bij voorkeur in randstedelijk verband;

Het college besluit:
- De Visie Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan vast te stellen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal College Waddengebied (RCW)
van 19 februari 2007.
2. In te stemmen met het communicatieplan voor het Beheer & Ontwikkelingsplan
Waddengebied deel A en met de provinciale bijdrage van € 2.649,- hiervoor.
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Besluit
3.

16.
Rechtmatigheid subsidies.
Vaststelling 3 subsidies
Actieplan Cultuurbereik

In te stemmen met het instellen van een RCW-themagroep voor de aansturing van
het beheerplan Natura 2000 Waddengebied en er bij het RCW op aan te dringen de
doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 goed op elkaar af te
stemmen.

Het college besluit:
1. Met toepassing van de in artikel 24 van de Algemene Subsidieverordening
Noord-Holland 1998 (ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken
van het gestelde in artikel 20, sub c. en:
- de subsidie voor de Rondjes Cultuur 2004 aan de provinciaal
consulent kunsteducatie vast te stellen op € 102.034,56 en
toestemming te verlenen om van dit bedrag € 22.500,-- te gebruiken
voor het maken van een publicatie over de Rondjes Cultuur;
- de subsidie voor de CKV-wijzer 2004 aan de provinciaal consulent
kunsteducatie vast te stellen op € 10.250,-- en toestemming te
verlenen dit bedrag te gebruiken voor de herziening van de website.
2. Met toepassing van de in artikel 24 van de Algemene Subsidieverordening
Noord-Holland 1998 (ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken
van het gestelde in artikel 20, sub d. en het subsidie 2005 aan de Stichting
Museaal & Historisch Perspectief vast te stellen op € 270.000,-- en
toestemming te verlenen het in 2005 niet bestede bedrag van € 67.956,-- in te
zetten in de jaren 2006 tot en met 2008 t.b.v. de taken op het gebied van
erfgoededucatie.

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

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

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 31 80

over de nummers:
8,
6,
7, 15,
1, 2, 3, 4, 9, 10,
5, 11, 12, 13, 14
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. 13-02-2007 openbaar
Datum:13-02-2007

