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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Eindrapportage 

Uitvoeringscontracht LNV- 

provincie Noord-Holland over 

de gebiedsgerichte inrichting 

van het landelijk gebied 2005-

2006 

 

Het college besluit: 

1. De eindrapportage van Noord-Holland over contractperiode 2005-2006 vast te 

stellen 

2. De rapportage aan te bieden aan de Minister van LNV 

3. In de aanbiedingsbrief aan de Minister te verzoeken om overleg over het 

grondbeleid van de provincie in relatie tot de beschikbare ILG-middelen. 

  

2. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer drs. 

M. Schraal (CDA) over 

subsidiering poppodia 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 
Uitvoeringsprogramma quick 

wins netwerkanalyse: lening 

aan stichting fonds BONRoute 

(Bereikbaarheids Offensief 

Noordvleugel Randstad) 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht en ontwerpbesluit Lening Stichting Fonds Bonroute ten behoeve van 

Noordvleugel Quick Wins”vast te stellen; 

2. Aan PS voor te stellen: 

a. in het kader van de Netwerkanalyse  Noordvleugel een 

kredietfaciliteit beschikbaar te stellen van € 10 miljoen ten 

behoeve van een subsidie in de vorm van een lening aan de 

Stichting Fonds BONRoute met een looptijd tot 31 

december 2010 tegen een marktconform tarief; 

b. Gedeputeerde Staten op te dragen de onder 1. genoemde 

lening in een overeenkomst uit te werken en aan te gaan met 

de Stichting Fonds BONRoute met een looptijd tot 31 

december 2010;  

3. Voordracht en ontwerpbesluit toe te sturen aan Provinciale Staten ten behoeve van 

behandeling in juni 2007 

  

4. 

Onderzoek haalbaarheid HOV 

(Hoogwaardige Openbaar 

vervoer Verbinding) Huizen-

Hilversum 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het onderzoeken van de haalbaarheid van een hoogwaardige 

openbaar vervoerverbinding tussen Huizen en Hilversum, waarbij het uitgangspunt 

volledig vrije infrastructuur voor de bus is. 

2. Kennis te nemen van bijgevoegd Plan van Aanpak. 

  

5. 
Vaststellen van de 

jaarrekening 2006 van het 

Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen provincie Noord-

Holland 

 

Het college besluit: 

1. De jaarrekening 2006 van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie  

        Noord-Holland” vast te stellen; 

2. De vastgestelde jaarrekening 2006 in het kader van de actieve informatieplicht aan 

te bieden aan Provinciale Staten. 

  

6. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer A. 

Roetman (CU/SGP) over 

uitvoering van beheersplannen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

door veiligheidsregio’s in 

Noord-Holland 

  

7. 
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: 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- Bestemmingsplan Zuiderloo, gemeente Heiloo,  

- Bestemmingsplan “ Oosteinderweg e.o. 2005” te Aalsmeer,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “5
e
 partiele herziening Nieuw Oosteinde te Aalsmeer,  

  

8. 
Rectificatie omtrent artikel 19 

lid 1 van de Wro ten behoeve 

van de verlegging van N201 

van de Horntocht tot en met 

Legmeerdijk in de gemeente 

Aalsmeer 

 

Het college besluit: 

- de op 15 augustus 2006 verleende verklaring van geen bezwaar te rectificeren. 

  

9. 
Rectificatie omtrent artikel 19 

lid 1 van de Wro ten behoeve 

van het aanpassen van 

aansluitingen op de 

Legmeerdijk in de gemeente 

Aalsmeer 

 

Het college besluit: 

- de op 20 juni 2006 verleende verklaring van geen bezwaar te rectificeren. 

  

10. 
Heroverweging naar 

aanleiding van het bezwaar op 

de vaststelling hogere waarden 

provinciale weg N201 

 

Het college besluit: 

1. De heer J.A.M. Brockhoff niet te ontvangen in zijn bezwaar betreffende de 

adressen Hornweg 132, 78, 77 en 158 te Aalsmeer. 

2. De bezwaarden, inclusief de heer J.A.M. Brockhoff, voor het overige wel in hun 

bezwaren te ontvangen. 

3. Ambtshalve de vaststelling te vernietigen van de hogere geluidswaarden voor de 

adressen Hornweg 132 en 78 te Aalsmeer. 

4. De bezwaren gegrond te verklaren voor zover gericht tegen het ontbreken van 

inzicht in de wijze van berekening en het ontbreken van duidelijkheid in de 

uitgangssituatie en de uitleg hiervan op te nemen in de beslissing op bezwaar. 

5. De bezwaren ongegrond te verklaren voor zover gericht tegen het feit dat de 

berekeningen en ingevoerde gegevens onjuist zijn. 

6. Het bezwaar tegen het ontbreken van de motivering om af te wijken van de eigen 

beleidslijn gegrond te verklaren en deze motivering alsnog op te nemen in de 

beslissing op bezwaar. 

7. De bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren. 

8. de motivering van het bestreden besluit aan te vullen op de onderdelen 

uitgangssituatie, wijze van berekening van de cumulatie en afwijking beleidslijn 

omtrent terughoudend vaststellen van hogere waarden hoger dan 55 dB(A). 

  

11. 

Plan van aanpak provinciale 

detailhandelsvisie 

 

Het college besluit: 

a. In te stemmen met het Plan van Aanpak Provinciale Detailhandelvisie; 
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Onderwerp 

 

Besluit 

 b. De opgestelde provinciale detailhandelsvisie te beschouwen als bouwsteen voor de 

provinciale structuurvisie; 

c. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over dit besluit; 

d. de Gedeputeerde Economische Zaken te mandateren een en ander verder af te 

handelen. 

  

12. 
Voorwaarden voor verlening 

van innovatiesubsidie 

jeugdzorg 

 

 

Het college besluit: 

1. bij de subsidieverlening voor innovatie in de jeugdzorg artikel 7 van de 

Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 niet van toepassing te 

verklaren onder gebruikmaking van de hardheidsclausule in artikel 28 van 

genoemde verordening. 

2. de betrokken instellingen te informeren. 

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 1, 11 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 2, 12 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 4, 7, 8, 9 

C. v. Twuijver tel. (023) 514 42 40 3, 5, 10 

  

 

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.  
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