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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 augustus 2007
Onderwerp

Besluit

1.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden de heer drs.
M. Schraal en mevrouw mr.
A. Zeeman (CDA) inzake
Abdij van Egmond
2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden de heer F.J.
Gersteling en mevrouw C.
Boelhouwer (SP) inzake
ontslagen in de thuiszorg
3.
Varen Doe Je Samen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van:
a. Plan van Aanpak VAREN DOE JE SAMEN 2008-2013, 15 mei 2007
b. Hoofdconvenant VAREN DOE JE SAMEN
c. Deelconvenant VAREN DOE JE SAMEN
d. Toelichting op VAREN DOE JE SAMEN
e. Toelichting voor de provincies op VAREN DOE JE SAMEN
2. In te stemmen met het Plan van Aanpak en de daarin voorkomende uitgangspunten
Kostenramingen, Begroting 2008 en 2009 en de kostenverdeelsleutel (45%
RWS,45%IPO en 10% havenbedrijven);
3. In te stemmen met doel en strekking van hoofdconvenant VAREN DOE JE
SAMEN en deelconvenant VAREN DOE JE SAMEN;
4. Het IPO-bestuur te machtigen in de persoon van dhr. J. Franssen (voorzitter) en
dhr. drs. G. Beukema (secretaris) om namens de provincie Noord-Holland het
Hoofdconvenant VAREN DOE JE SAMEN en het deelconvenant VAREN DOE
JE SAMEN mede te ondertekenen op de HISWA te water op 4 september 2007.
5. Voor 2007 €6000 beschikbaar te stellen, te dekken uit programm337.22(strategisch
beheer
6. Voor 2008 t/m 2013 middelen beschikbaar te stellen gerelateerd aan het aantal
knooppunten en trajecten per provincie met een maximum van € 42.750 voor de
gezamenlijke provincies op jaarbasis, eveneens te dekken uit programma 337.22.

4.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingsclausule
- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
van de provinciale
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6, sub b put 2 inzake het integreren
aanbestedingsregels, regel 6,
van KAR in 15 stuks verkeersregelautomaten.
sub b punt 2, voor het
integreren van korte
afstandradio (KAR) in 15
verkeersregelautomaten

5.
Beantwoording statenvragen

Het college stelt de antwoorden vast.
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van de statenleden de heer H.
K. Bos en mevrouw L.A.
Smits (SP) over gemeente
herindeling Muiden, Weesp,
Naarden en Bussum
6.
Datarapport luchtkwaliteit
IJmond

7.
Herindelingsontwerp Vechten Plassengebied

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het datarapport luchtkwaliteit IJmond
- Belanghebbenden uit te nodigen voor een informatieve bijeenkomst in verband met
gemeten verhoogde waarden van de stof Benzo (a) Pyreen (BaP) op het meetpunt in
Wijk aan Zee.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel in het herindelingsontwerp, dat de gemeente
Wijdemeren niet wordt betrokken bij een fusie in het Vecht- en Plassengebied
2. Provinciale Staten te informeren over het bovenstaande standpunt.

8.
Bestuurskracht Noord-Holland Het college besluit:
Midden
1. kennis te nemen van de brieven van de raden van Beemster, Graft-De Rijp,
Schermer en Zeevang als reactie op uw brief van 6 februari 2007;
2. De colleges van Beemster, Graft-De Rijp, Schermer en Zeevang te verzoeken een
bestuurskrachtmeting uit te voeren conform brief.
9.
Actualisatie gedragslijn en
ontwerpbeleidsregel
compensatie

Het college besluit:
1. in te stemmen met de voordracht ‘ actualisatie gedragslijn compensatie’ en met
bijgevoegde ‘ ontwerpbeleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-Holland’
2. de voordracht en bijlagen met brief ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te
bieden.

10.
Milieuvergunningverlening
Het college besluit:
Hydrocarbon Hotel B.V. in het 1. de gevraagde milieuvergunning in ontwerp te verzenden aan Hydrocarbon Hotel
kader van externe veiligheid
B.V. voor de locatie Oceanenweg te Amsterdam;
2. met inachtneming van de overige afwegingen pas tot definitieve
vergunningverlening over te gaan, zodra:
- er een, voor het gebied dat is gelegen binnen de risicocontour van het
bedrijf, rechtens onaantastbaar voorbereidingsbesluit1 door de
gemeenteraad van Amsterdam is genomen, dat al aangeeft in welke
richting het bestemmingsplan zal worden herzien. Dit in voorbereiding op
een herziening van het bestemmingsplan welke het afgeven van de
vergunning mogelijk maakt. Hierbij gaan wij er van uit, dat het
voorbereidingsbesluit medio oktober wordt genomen;
3. door verzending van brief het gemeentebestuur van Amsterdam dringend te
adviseren om het huidige bestemmingsplan te bevriezen door middel van een
voorbereidingsbesluit en hem voorts te adviseren om het bestemmingsplan tijdig
geschikt te maken voor het oprichten en veranderen van bij de aard van het
1

ex artikel 21 Wet op de Ruimtelijke Ordening
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havengebied passende risicovolle bedrijven.

11.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Wellink (SP) inzake Europese
structuurfondsen
12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer E.P.
Wagemaker (PvdA), inzake
grondaankopen rondom
Jaagweg
13.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw J.
Geldhof (D66) inzake
grondaankopen rondom
Jaagweg
14.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden D. Wellink
en F. Gersteling (SP) inzake
grondaankopen rondom
Jaagweg
15.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden D.C.J.M.
Wellink en H.K. Bos (SP)
inzake overlast gedeputeerde
16.
Vaststelling tarief provinciale
opcenten op de hoofdsom van
de motorrijtuigenbelasting per
1 april 2008

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen het tarief van de provinciale opcenten op de
hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting te verhogen met 0,5 opcent van 63,4 naar
63,9 met ingang van 1 april 2008;
2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden
aan Provinciale Staten;
3. Na vaststelling door Provinciale Staten van het onder 1. genoemde besluit tot
publicatie daarvan over te gaan in het Provinciaal blad.

17.
Legesverordening en –tarieven Het college besluit:
provincie Noord-Holland 2008 1. Provinciale Staten voor te stellen de Legesverordening Noord-Holland 2006 te
wijzigen en de Legestarieventabel 2007, behorende bij en deel uitmakende van de
Legesverordening 2006, in te trekken en de Legestarieventabel 2008 vast te stellen;
2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden
aan Provinciale Staten;
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3.
4.

De ten opzichte van de productenraming 2008 in totaal hogere opbrengst leges ad €
24.800,- bij te ramen bij Voorjaarsnota 2008;
Na vaststelling door Provinciale Staten de Wijziging op de Legesverordening 2006
en de Legestarieventabel 2008 te publiceren in het Provinciaal blad en de
besluitvorming daarover in diverse dag- en weekbladen.

18.
Brief aan gemeenten in
Het college besluit:
Noord-Holland (met
1. de brief vast te stellen als nadere uitwerking van de beleidsnota over stedelijke
uitzondering van de
vernieuwing ‘ in een gezamenlijke aanpak ligt de oplossing’.
rechtstreekse gemeenten)
2. Deze brief te verzenden.
waarin zij worden uitgenodigd
om een subsidieaanvraag in te
dienen in het kader van de €
8,5 miljoen Provinciaal
Investeringsbudget voor
Stedelijke Vernieuwing
19.
Intentieverklaring verplaatsing Het college besluit:
zweefvliegveld uit de duinen
- in te stemmen met de intentieverklaring tot verplaatsing van het zweefvliegveld uit
van Castricum
de duinen (Het Watervlak) van Castricum;
- in te stemmen met ondertekening door gedeputeerde Hooijmaijers in september /
oktober 2007;
- gedeputeerde Hooijmaijers te belasten met de verdere uitvoering van noodzakelijke
onderzoeken en besluitvorming;
- het GS besluit ter informatie toe te sturen aan provinciale staten.
20.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks) inzake
bestemmingsplannen Groene
Hart
21.
Opdracht opschonen
bestuurlijke overlegorganen

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de opdracht opschonen bestuurlijke overlegorganen, welke is
ingegeven vanuit het collegeprogramma
2. in overleg met de voorzitter van de commissie FEPO en de portefeuillehouder te
kiezen voor besluitvormend traject.

22.
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.
- van het realiseren van een lunchroom aan de Einsteinstraat 85 te Kudelstaart,
- voor plaatsing lichtmasten gemeente Drechterland,

23.
Bestemmingsplan “ ObdamHensbroek 2006”, gemeente

Het college besluit:
- goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 2006;
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Koggenland

-

24.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2007 (3)

25.
Jaarverslag HAC 2006

26.
Programma en verslag van het
door de cvdK afgelegde
ambtsbezoek aan de gemeente
Haarlem

27.
Intentieovereenkomst “
Doorgaande Wandelroute
Stelling van Amsterdam”

28.
Goedkeuring statuten
Erfgoedhuis

29.
Uitvoering Deelverordening
molens Noord-Holland 2004

reclamanten mee te delen, dat een inhoudelijke beoordeling van de door hen
kenbaar gemaakt bedenkingen achterwege is gebleven, vanwege de formele
grondslag voor de onthouding van goedkeuring aan het bestemmingsplan.

Het college besluit:
- de voorgesteld budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2007 vast te
stellen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2006 van de Hoor- en adviescommissie
Noord-Holland (HAC);
2. het jaarverslag aan te bieden aan Provinciale Staten via de statengriffier.

Het college besluit:
Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 15 juni 2007 door de
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Haarlem en
kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat
hij onder de aandacht van GS brengt:
• De behoefte van de burgemeesters van de Burgemeesterskring
Haarlem aan voortvarendheid m.b.t de bestuurskrachtmeting in
de regio
• Het niet willen aandoen van het station Heemskerk door
Connexion van de bus die vanuit de nieuwe Vinexwijk
Broekpolder rijdt omdat dit 3 minuten extra rijtijd kost
• Het belang dat de burgemeesters hechten aan samenhang tussen
de ontwikkeling van de structuurvisies van de gemeenten en van
de provincie (Noord-Holland Zuid)
• Het aanbod aan de provincie om-zonder extra kosten voor de
provincie, maar wel georganiseerd door de provincie- in het
archeologisch museum van de gemeente op de Grote Markt
halfjaarlijks een tentoonstelling met materiaal uit het provinciaal
depot te houden, om en om afgewisseld met halfjaarlijks een
tentoonstelling georganiseerd door de gemeente Haarlem.

Het college besluit:
- tot het aangaan van een intentieovereenkomst met Stichting Wandelplatform LAW
en Recreatie Noord-Holland NV teneinde een doorgaande wandelroute te realiseren
over de Stelling van Amsterdam.

Het college besluit:
- De statuten van de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland (CENH), volgens
GS besluit van 19 september 2006, goed te keuren.

Het college besluit:
1. onder toepassing van de in artikel 8 van de Deelverordening molens Noord-Holland
2004 opgenomen afwijkingsbevoegdheid, de uitvoering van deze deelverordening
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te wijzigen ten aanzien van artikel 2, artikel 4, lid 1, artikel 6, lid 1 en artikel 7, één
en ander gedurende de resterende looptijd van deze deelverordening;
2. met inachtneming van besluitpunt 1. gedurende de resterende looptijd van de
Deelverordening molens Noord-Holland 2004 subsidies te verstrekken;
3. de aan het college bekende subsidieaanvragers door middel van een brief te
informeren over dit besluit.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B.Adema
R.Fillet
M. Lansdaal
C. v. Twuijver
M. Hartog
K. van Eerde

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 42 40
tel. (023) 514 34 25
tel. (023) 514 31 80

over de nummers:
20, 21
15, 25, 26
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1, 2, 29
11, 27, 28

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. 21-08-2007 openbaar
Datum:21-08-2007

