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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 5 februari 2008
Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid E.P.
Wagemaker (PvdA)
betreffende Recreatieproject
het Rietbos en bebouwing
gebied Boeijersloot Gemeente
Graft-De Rijp (nr. 1)
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer P.J.
Bruystens (ONH/VSP) inzake
PPS-constructie
Wieringerrandmeer (nr.76)
3.
Beantwoording brief LTO,
Haarlem

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de brief inzake het Wieringerrandmeer
- De portefeuillehouder te mandateren brief te verzenden naar LTO Noord.

4.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw mr.
D.G.M. de Grave-Verkerk
(VVD) betreffende Verhoging
OZB voor natuurontwikkeling
+ bijlage (nr. 2)
5.
Definitief bestedingenplan
BDU 2008

6.
Veiligheidsbeleid Westpoort:
vestiging en uitbreiding van
bedrijven op Westpoort in
relatie tot het risicovolle
karakter van het
industrieterrein

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bestedingenplan en de daarin voorgestelde verdeling voor de
Brede Doeluitkering 2008;
2. De Minister van Verkeer en Waterstaat middels brief te informeren over het
bestedingenplan 2008;
3. Provinciale Staten middels brief te informeren over het bestedingenplan 2008.

Het college besluit:
1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden in het kader van de Wet milieubeheer en de
Wet op de Ruimtelijke Ordening op industrieterrein Westpoort, te kiezen voor:
Aanvaardbaar risico:
a. beperkt kwetsbare objecten binnen de risicocontour (PR10-6) toestaan
als deze functioneel gebonden zijn;
b. nieuwe beperkt kwetsbare objecten alleen toestaan als deze
functioneel gebonden zijn;
c. nieuwe kwetsbare objecten niet toestaan.
2. Het onder voorgaande keuze onder a t/m c gestelde als input te gebruiken voor de
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provinciale structuurvisie en bij ambtelijke en bestuurlijke afstemming over
Westpoort met de gemeente Amsterdam.

7.
Vaststellen en openstellen
‘ Subsidiecriteria
weidevogelbeheer NoordHolland 2008’

Het college besluit:
1. de weidevogelvisie ‘ Visie Weidevogelbeheer Noord-Holland 2008’ vast te stellen;
2. de ‘Subsidiecriteria weidevogels Noord-Holland 2008’ vast te stellen conform
versie 1 (inclusief vaartoeslag, maaitrappen en extensieve beweiding) en open te
stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad.
3. de weidevogelimpuls 2007 definitief te sluiten;
4. in het vervolg niet langer in opdracht van LNV investeringen ten behoeve van
weidevogels uit te voeren, tenzij de provincie beleidsvrijheid krijgt bij de besteding
van de beschikbaarstelling van al dan niet incidentele middelen;
5. dat indien de subsidiecriteria worden vastgesteld, deze een plafond kent van 2,5
miljoen euro en een openstellingsperiode van 18 februari 2008 tot 1 maart 2008;
6. de portefeuillehouder Natuur te mandateren om redactionele
wijzigingen/verbeteringen in de ’Subsidiecriteria weidevogels Noord-Holland
2008’, aan te brengen;
7. PS middels brief actief over deze besluiten te informeren.

8.
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
- Ten behoeve van het realiseren van een woning met garage op het adres Weiver 3A
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
te Westzaan, gemeente Zaanstad,
- Bouwplan Bagijnhof 35-37 te Medemblik, gemeente Medemblik,
- Bouwplan Valkkogerweg 10-12 te Valkkoog, gemeente Harenskarspel,
- Vestiging agrarisch bedrijf aan de Kanaaldijk 53/54 te Spijkerboor, gemeente
Wormerland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Landelijk Gebied Stede Broec, gemeente Stede Broec,
9.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2008 (1)

10.
Vaststelling verslagen
regiotour GS 2007

Het college besluit:
- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2008 vast te
stellen.
- PS met brief hierover te informeren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verslag van het bestuurlijke overleg met het dagelijks
bestuur van het gewest Gooi- en Vechtstreek op 28 augustus 2007
2. In te stemmen met het verslag van het bestuurlijk overleg met het dagelijks bestuur
van de Kamer van Koophandel Noord-West Holland op 2 oktober 2007
3. In te stemmen met het verslag van het bestuurlijk overleg met het bestuur van
Noord-West8 op 13 november 2007
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het verslag d.d. 13 november 2007
door het bestuur van Noordwest8 aan haar leden: alle gemeenten in Noord-Holland
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Noord

11.
Programma en verslag van het Het college besluit:
ambtsbezoek aan de gemeente Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 28 november 2007 door de
Velsen
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Velsen en
kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat
hij onder de aandacht van GS brengt:
• Oud IJmuiden: Dankzij het Waterlandakkoord is daar nu toch
herstructurering mogelijk. Bij dit dossier doet Velsen niet
tevergeefs een beroep op de provincie. Er is een financiële
bijdrage toegezegd, maar daarmee houdt de betrokkenheid van
de provincie niet op. Waar kan worden bijgedragen aan
versnelling van het proces, zal de provincie dat doen.
• Ontwikkelingen in Velsen-Noord: Het verleggen van het
Gildenspoor heeft prioriteit. Een probleem zijn de kosten, er is
een gat van € 25 mln. Vele kostendragers passeren de revue,
maar Velsen niet. De bereidheid is er om samen met de raad een
brief te schrijven aan het kabinet, met het verzoek om een
grotere rijksbijdrage.
• MER: Informatie te laten inwinnen naar de stand van zaken rond
de MER voor de 3e Nuon-centrale en de gemeente van de
uitkomsten op de hoogte te stellen
• Jeugdzorg: Het onderschrijven van het belang van een sluitend
en omvattend jeugdbeleid. Hoewel het vooral een gemeentelijke
zaak is, zal de provincie waar het kan haar bijdrage leveren.
12.
Conceptontwikkelingsvisie
Alkmaarder- en
Uitgeestermeer

13.
Landelijk routenetwerk varen
in ILG: Stichting
Recreatietoervaart Nederland

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Conceptontwikkelingsvisie van het Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM);
2. Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap hierover met bijgaande brief te
berichten;
3. De Conceptontwikkelingsvisie toe te sturen aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
- Op grond van artikel 3, lid 1 van de Subsidieverordening ILG Noord-Holland 2007
een tekortsubsidie van maximaal € 25.550,- te verlenen aan de Stichting
Recreatietoervaart Nederland voor het project ‘Uitvoering ILG Landelijk
Routenetwerk Varen’ conform het ‘Rijksmeerjarenprogramma van de Agenda
Vitaal Platteland (MJP2)’ en de ‘Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland 20072013’;
- Onder toepassing van artikel 20, lid 1 van de Subsidieverordening ILG NoordHolland 2007 opgenomen afwijkingsbevoegdheid af te wijken van de artikelen 4b,
4h, en 5 lid 3 van de Subsidieverordening ILG Noord-Holland 2007;
- Onder toepassing van artikel 20, lid 1 van de Subsidieverordening ILG NoordHolland 2007 opgenomen afwijkingsbevoegdheid af te wijken van het in de
doelstelling ‘’Routenetwerken’’ genoemde subsidiepercentage van maximaal 70%
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-

14.
Bestuurlijke indeling WestFriesland

15.
Samenwerking met VNHG

16.
Beslissing op bezwaar naar
aanleiding van weigering
wadloopvergunning

voor ‘vaarroutenetwerk’, en aan de Stichting Recreatietoervaart Nederland een
subsidie te verstrekken van maximaal 100% van de begrote kosten;
Stichting Recreatietoervaart Nederland met brief hierover te informeren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met een bestuurlijk overleg met de colleges van alle West-Friese
gemeenten over de bestuurlijke indeling van West-Friesland;
2. De gemeenten uit te nodigen voor het bestuurlijk overleg conform concept brief.

Het college besluit:
- In te stemmen met de lijn van de brief inzake samenwerking met de Vereniging van
Noord-Hollandse Gemeenten (*VNHG) en de brief te verzenden aan het bestuur
van de VNHG.

Het college besluit:
1. de heer Naber in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar tegen de lange wachttijd voordat de primaire beslissing werd genomen
gegrond te verklaren;
3. het bezwaar voor het overige ongegrond te verklaren;
4. de bestreden beslissing van 25 mei 2004 niet te herroepen.

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

R. Fillet
L. van Hees
M. Lansdaal
H. IJskes
K. Grevers
J. Duin

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 40 99

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

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. 05-02-2008 openbaar
Datum:05-02-2008
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