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1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H. 

Putters (SP) inzake ongeluk 

draagvleugelboot (nr. 83) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 

Wijziging Subsidieregeling 

Agrarisch Natuurbeheer 

Noord-Holland (SAN) en 

subsidieregeling Natuurbeheer 

Noord-Holland (SN) 

 

 

Het college besluit: 

1. PS voor te stellen de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en 

subsidieregeling Natuurbeheer (SN) op enkele onderdelen aan te passen volgens  

conceptontwerpen; 

2. Hiertoe de conceptvoordracht aan PS vast te stellen teneinde de onder besluit 1 

genoemde regelingen vast te stellen; 

3. Door middel van brief de conceptvoordracht genoemd onder punt 2 aan te bieden 

aan PS; 

4. De SAN-regeling, onderdeel Landbouw Natuurlijke Handicaps, open te stellen voor 

de periode 18 december tot en met 31 december 2007, onder voorbehoud van 

instemming met de voorgestelde wijzigingen door PS; 

5. Het besluit van 2 oktober 2007, nr. 2007-48236, eveneens tot wijziging van de 

SAN, in die zin te wijzigen dat artikel II wordt vervangen door: “Dit besluit treedt 

in werking op de dag na die van publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug 

tot 1 januari 2007”. 

6. Alle aanvragen die vanaf 16 april 2007 zijn binnengekomen hierin mee te nemen; 

7. De nieuwe openstellingtermijn te publiceren in het provinciaal blad. 

  

3. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden mevrouw 

C. Boelhouwer en de heer 

D.C.J.M. Wellink (SP) inzake 

boventallig personeel (nr. 82)  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 
Wadden: Vergadering RCW 5 

november en nominatie 

wadden als werelderfgoed 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal College Waddengebied van 5 

november 2007. 

2. In te stemmen met de voordracht van personen voor de regiocommissie 

Waddenfonds. 

3. Gedeputeerde Kruisinga te machtigen om in de Stuurgroep Waddenprovincies 

overeenstemming te bereiken over de vertegenwoordiging door de Stuurgroep 

Waddenprovincies in de regiocommissie Waddenfonds. 

4. In te stemmen met het overdragen van de inhoudelijke aansturingstaken van de 

Stuurgroep Interwad aan de regisseurs van het thema Kennis binnen het RCW. 

5. In te stemmen met het Convenant vaarrecreatie behoudens de financiële paragraaf. 

6. Gedeputeerde Kruisinga te machtigen om in de Stuurgroep Waddenprovincies 

binnen de financiële kaders van Noord-Holland overeenstemming te bereiken over 

de financiële paragraaf van het uitvoeringsprogramma. 
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7. Het Convenant vaarrecreatie in het kader van de actieve informatieplicht door 

middel van bijgaande brief toe te zenden aan Provinciale Staten. 

8. Het besluit van 4 september 2007 (2007-48862) inzake de nominatie van de 

Waddenzee als werelderfgoed in te trekken. 

9. In te stemmen met de nominatie van de Waddenzee als werelderfgoed. 

10. In te stemmen met de ondertekening van het convenant Werelderfgoed door de 

Stuurgroep Waddenprovincies namens Noord-Holland. 

11. Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met de nominatie van het 

convenant Werelderfgoed door middel van brief met voordracht en ontwerpbesluit. 

  

5. 
Partiele herziening Streekplan 

herziening Noord-Holland 

Zuid en Noord: Voordracht. 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen; 

2. De Voordracht (inclusief verbeterde kaarten) bij het  ontwerp van de partiële 

herziening van de streekplannen Noord-Holland Zuid en Noord vast te stellen, 

in het bijzonder de onderdelen: 

a. Nationaal Landschap Groene Hart: de nadere uitwerking van de 

kernkwaliteiten en hoe deze te behouden en te versterken; 

b. Nationaal Landschap Groene Hart:  

� geen uitwerking te kunnen geven aan het door het rijk gewenste 

migratie-saldo nul beginsel gelet op de onlogische uitgangspunten 

van het rijks-rekenmodel, bestuurlijke afspraken en het feit dat dit op 

gespannen voet staat met het provinciale beleid van binnenstedelijk 

bouwen en bouwen binnen de rode contouren; 

� in het kader van de op te stellen provinciale structuurvisie deze 

problematiek aan de orde te stellen in het overleg met het Rijk en de 

Stuurgroep Groene Hart; 

c. Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam: toevoeging van een klein 

gebiedje ten oosten van de A9, waardoor de Wijkermeer geheel is op 

genomen in de Stellingzone, met handhaving van de status van 

‘reservering nat bedrijventerrein’; 

d. Rijksbufferzones: de begrenzingen (incl. enkele correcties) vast te stellen, 

waarbij uitsluiting van de Lange Weeren uit de rijksbufferzone 

Amsterdam-Purmerend gehandhaafd blijft; 

e. Beschermingsregimes en Compensatiebeleid:  

� het nee,tenzij-regime + compensatie toe te passen voor de EHS, VHR 

en overige NB-wetgebieden , ecologische verbindingszones en 

grootschalige ingrepen in weidevogelgebieden; voor de overige 

beschermde gebieden is het beschermingsbeleid niet gewijzigd, maar 

is de compensatieplicht vervallen; 

� Het begrip PEHS te schrappen maar de ruimtelijke bescherming van 

deze gebieden in stand te laten; 

� Een indicatieve kaart van de EHS en weidevogelgebieden vast te 

stellen, die pas na actualisering in de loop van  2008 een formele 

streekplanstatus krijgt; 

� De hoofdlijnen van de geactualiseerde gedragslijn compensatie 

(besluit GS 21 augustus 2007) op te nemen in deze 

streekplanherziening. 
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f. Strandzonering en jaarrondstrandpaviljoens: de kaart en bijbehorende 

beleidstekst naar aanleiding van ingekomen zienswijzen te herzien die 

beter aansluit bij eerder gemaakte afspraken en toezeggingen,  het 

hanteren van een tweedeling (ja,mits-zones en nee-zones) in plaats van 

een driedeling bij de zonering  en de beleidstekst te verduidelijken 

(definities, criteria en voorwaarden); 

g. Vast te houden aan de 20 Ke contour Schiphol zoals weergegeven in de 

Nota Ruimte als demarcatielijn, waarbinnen geen nieuwe uitleglocaties 

ontwikkeld worden voor grootschalige woningbouw; De Legmeerpolder 

gelegen binnen de 20 Ke-contour blijft gehandhaafd als strategische 

reservelocatie woningbouw. 

h. Rode contouren:  

� een zoekgebied op te nemen voor verplaatsing van bedrijven vanuit 

Monnickendam (Galgeriet), gemeente Waterland naar een locatie van 

maximaal 2 ha bruto achter het benzinestation aan de N247 in de 

Monnickenbroek en een locatie van maximaal 2 ha bruto in 

Katwoude.  

� Amsterdam-Sloterplas, plan Meer en Vaart: de contour te leggen op 

de oever van de Sloterplas; 

� Aanvragen voor nieuwe projecten niet te honoreren i.v.m. de 

toekomstige lichtere afwijkingsprocedure na wijziging van de status 

van de rode contouren. 

3. De Voordracht aan te bieden aan Provinciale Staten; 

4. De Voordracht aan te bieden aan de indieners van zienswijzen. 

5. De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening te machtigen uw besluitvorming 

in de teksten van de Voordracht door te voeren. 

 

De heer Visser is tegen een locatie bedrijventerrein N247 in de Monnickenbroek 

(besluitpunt 2h, 1e aandachtspunt). 

 

  

6. 
Supplement bij Voordracht 80 

inzake partiele herziening van 

streekplannen NHZ en NHN 

 

 

Het college besluit: 

Het supplement bij Voordracht 80 vast te stellen, inhoudende: 

a. Het handhaven van het planologisch mogelijk maken van de golfbaan Amstelveen 

onder stringente voorwaarden (o.a. beperking van gebruik en omvang gebouwen); 

b. Bundeling planologische belemmeringen: 

Het noordelijk gedeelte van de Legmeerpolder dat buiten de 20 Ke-contour is 

gelegen aan te wijzen als “stedelijk gebied” waardoor woningbouw mogelijk is. 

c. Het deel van de Legmeerpolder dat binnen de 20 Ke-contour is gelegen te 

handhaven als strategische reservelocatie voor woningbouw. 

 

De heren Moens en Visser en mevrouw Baggerman zijn tegen besluit a (golfbaan 

Amstelveen). 

 

  

7. 
Strategisch HRM-beleid 2007-

2011  

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het strategisch HRM-beleid 2007-2011 provincie Noord-
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 Holland, waarvan de uitgangspunten in de notitie zijn opgenomen. 

- PS middels brief te informeren. 

  

8. 
Actieprogramma Klimaat  

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorliggende actieprogramma Klimaat 

- Ten behoeve van de uitvoering van het Actieprogramma Klimaat in 2008 een 

budget beschikbaar te stellen van € 605.000, zijnde een deel van de € 2 miljoen die 

voor Klimaat, Duurzame Energie en het Waddenfonds wordt aangemerkt in het 

Collegeprogramma Krachtig in Balans, onder voorbehoud van vaststelling door PS 

van de begroting 2008 

- Het actieprogramma door te geleiden voor bespreking in de Staten. 

  

9. 

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. 
- Uitbreiden van een dierencrematorium met een crematorium voor paarden op het 

perceel aan de Zeestraat 214 te Beverwijk,  

- Uitbreiden bedrijventerrein Cruquius, genaamd Cruquius Zuid en twee kavels ten 

behoeve van de woningbouw te Haarlemmermeer,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan “ Landgoederen en groene gebieden”, gemeente Heemstede,  

- bestemmingsplan “ Wester Amstel”, gemeente Amstelveen,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “ Kern Kortenhoef” , gemeente Wijdemeren,  

 

  

10. 
Verbeterde beslissing op 

bezwaar van de Nederlandse 

Klokkenluiders Partij (NKP) 

 

 

Het college besluit: 

1. de NKP niet in haar bezwaar te ontvangen; 

2. de proceskosten niet te vergoeden; 

3. de beslissing op bezwaar van 27 juli 2007, met kenmerk 41149, in te trekken. 

  

  

11. 

Programma E-provincie 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het programma E-Provincie 

- PS te informeren en te verzoeken om een oriënterende bespreking. 

  

12. 
Afhandeling subsidie project 

‘Vaarroutes West-Friesland 

Oost’, gemeente Noorder-

Koggenland (thans gemeente 

Medemblik) 

 

 

Het college besluit: 

1. Onder toepassing van artikel 14 van de Deelverordening openluchtrecreatie Noord-

Holland 1998 (hardheidsclausule) de bij besluit van 17 juli 2001 aan de gemeente 

Noorder-Koggenland verleende tekortsubsidie voor het project ‘Vaarroutes West-

Friesland Oost’ vast te stellen op € 143.992,08; 

2. op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d. van de Algemene wet bestuursrecht 

aan de gemeente Noorder-Koggenland een subsidie van € 20.264,- te verstrekken 
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voor de meerkosten van het project ‘Vaarroutes West-Friesland Oost’; 

3. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

13. 
Zuidtangent Zuidtak cluster 2 

Verzoek opdracht aan Dura 

Vermeer aanpassen 

persleidingen 

 

 

Het college besluit: 

- Dura Vermeer Infra opdracht te verlenen voor het aanpassen van een tweetal 

persleidingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De aanpassingen zijn 

benodigd als gevolg van de realisatie van cluster 2 van de Zuidtak van de 

Zuidtangent. En daarbij uitzondering te maken op de provinciale 

aanbestedingsregels door middel van uitzondering regel 6a en 6b. 

       De uitvoering van de opdracht start 17 september 2007 en eindigt op 21 december   

2007. 

  

14. 

SHV/SUB/B 
Uitstel uitvoering project 

reconstructie P+R terrein 

Muiden 

(2007-61027) 

 

 

Het college besluit: 

1. met een beroep op de afwijkingsbevoegdheid uit artikel 22 van de Deelverordening 

kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding Noord-Holland 2005, de gemeente 

Muiden uitstel te verlenen voor het aanbesteden van het project ‘P+R-terrein 

Muiden’ tot 1 januari 2008; 

2. het besluit tot subsidieverlening van 2 april 2007 (2007-10781) niet in te trekken 

ondanks het feit dat duidelijk is geworden dat Muiden het project op 1 november 

nog niet heeft aanbesteed; 

3. de sectormanager subsidies te machtigen tot uitvoering van dit besluit.  

  

15. 

N200 reconstructie Kop van 

de Zeeweg 

 

 

Het college besluit: 

Aanvullende opdracht te verlenen aan DHV te Den Haag voor het uitvoeren van 

aanvullende werkzaamheden voor het afronden van de bestekfase en daarbij 

uitzondering te maken op de provinciale aanbestedingsregels door middel van 

uitzondering regel 6a  

De aanbesteding heeft 26 juli 2007 plaats gevonden. 

De uitvoering van de opdracht start 1 oktober 2007 t/m mei 2009. 

  

16. 
Incidentele subsidie aan 

energie-isolatieproject 

Westerweg te Alkmaar 

 

 

Het college besluit: 

1. om op grond van artikel 4:23, derde lid, onder d. van de Algemene wet 

bestuursrecht de gemeente Alkmaar een incidentele subsidie van maximaal € 

51.429.-  te verstrekken ten behoeve van een energie-isolatieproject Westerweg te 

Alkmaar,  

2. daarvoor PAF restbudget, Energie en CO2 beleid, voor aan te wenden, 

3. PS voor te stellen het onder 1 genoemde  bedrag, bij eerste wijziging van de 

programmabegroting, ten laste van de PAF reserve, ter beschikking te stellen,   

4. de sectormanager Subsidies, conform mandaat, uitvoering te laten geven aan het 

onder 1 genoemde besluit. 

  

17. 
Afhandeling subsidieverlening 

Gemeente Beverwijk 

 

Het college besluit: 

Aan de Gemeente Beverwijk te Beverwijk: 
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 - een tekortsubsidie van maximaal € 25.100,-, exclusief BTW te verlenen voor de 

uitvoering van het project “ Aanvullend onderzoek sanering riooloverstort” en 

daarbij, onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening 

Noord-Holland 1998 (ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te 

geven aan artikel 10, lid 1, van de ASN; 

- de uitvoering van dit besluit te mandateren aan de sectormanager SHV. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 12 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 10 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 5, 6, 9 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 13, 14, 15, 16   

J. Duin tel. (023) 514 40 99 7, 8, 11 

H. Ijskes tel. (023) 514 43 13 4, 17 

 

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. 30-10-2007 openbaar 

Datum:30-10-2007 


