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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 april 2008
Onderwerp

1.
Motie 13-4 provinciaal
beleggingsbeleid

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer Z.
Yurdakul (D66) over
welzijnmonitor nr. 19
3.
Beantwoording statenvragen
van mevrouw C. Boelhouwer
(SP) over eventuele
bezuinigingen bij Bureau
Jeugdzorg
4.
Discussienota kaders
dierenwelzijn

Besluit

Het college besluit:
1. Provinciale Staten te melden dat uitvoering van de motie 13-4 inzake het
provinciaal beleggingsbeleid slechts gedeeltelijk kan plaatsvinden.
2. dat een aanmerkelijk gedeelte van de uitzettingen zal worden gedaan bij financiële
instellingen met beleggingsregels waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de discussienota Dierenwelzijn,
- de discussienota aan de Statencommissie WAMEN voor te leggen om de door hen
gewenste beleidskaders voor dierenwelzijn te kunnen formuleren,
- de heren Bond en Visser te machtigen om op basis hiervan een voorstel voor
eventuele bijstelling van het beleid op te stellen.

5.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingsclausule
- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
van de Provinciale
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 A om het baggerwerk af te ronden
aanbestedingsregels, regel 6,
enz.
punt a, om munitieverdacht
- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
baggerwerk met de zittende
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 A om directie en toezicht voort te
aannemer af te ronden
zetten.
inclusief voortzetten
directievoering en toezicht
6.
Brak is bijzonder – Westzaan

Het college besluit:
1. tot het herstel van het verbrakken van het oppervlaktewater in de Polder Westzaan;
2. hiertoe een twee sporenbenadering te kiezen voor het noordelijke gedeelte (ten
noorden van de oude Guisweg) en het zuidelijke gedeelte van het gebied;
3. in het noordelijke gedeelte (Guisveld en Euvereweg) de verbrakking te
optimaliseren door middel van het aanvoeren van brak water uit het
Noordzeekanaal;
4. in het zuidelijke gedeelte onder voorwaarden van bescherming van het agrarischen weidevogelbelang gefaseerd een lichte verbrakking door te voeren;
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5.
6.

7.

8.

in principe de behandeling en afwikkeling van de LIFE-subsidieaanvraag van de
verbrakking, die nu in beheer is bij Staatsbosbeheer, over te nemen;
binnen een jaar
- een beheerplan Natura 2000 voor Westzaan vast te stellen waarin de
weidevogeldoelstellingen en de instandhoudingdoelstellingen voor de
habitattypen en -soorten zoals aangegeven in het Natura 2000 gebiedendocument
worden uitgewerkt;
- een besluit te nemen over de financiële en technische haalbaarheid van in ieder
geval twee methoden van aanvoer van brakwater, inclusief het uitvoeren van een
maatschappelijke kosten/baten analyse;
het initiatief te nemen om te komen tot een permanent monitoringsysteem. Hiermee
wordt in 2008 een 0-meting naar de zoutgehalten in het oppervlaktewater in
Westzaan uitgevoerd. Over eventuele financiële deelname in de kosten van dit
systeem wordt een apart GS besluit genomen;
Elke 6 jaar, te beginnen vanaf 2009, aan de hand van de uitkomsten van de
monitoring te beoordelen of aanpassing van de mate van verbrakking in het
zuidelijke gedeelte wenselijk is.

7.
Intentieovereenkomst
Het college besluit:
betreffende de
1. De intentieovereenkomst ‘Herontwikkeling Fort Uitermeer’ aan te gaan
herontwikkeling en exploitatie 2. Gedeputeerde Kruisinga te machtigen voor het ondertekenen van de
van Fort Uitermeer
intentieovereenkomst namens de Provincie Noord-Holland.
8.
Hoogwaterbeschermings
programma

9.
Handreiking voorwaarden
jaarrondstrandpaviljoens

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma;
- De gedeputeerde Water te mandateren de intentieverklaringen bij het
Hoogwatgerbeschermingsprogramma te ondertekenen.

Het college besluit:
1. Per brief invulling te geven aan de toezegging, gedaan in het onderdeel
“Strandzonering en jaarrondstrandpaviljoens” van de partiële herziening van het
Streekplan Noord-Holland Zuid en het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord,
om met aanvullende informatie te komen over voorwaarden voor
jaarrondstrandpaviljoens.
2. De brief te versturen aan alle Noordzeekustgemeenten en –waterschappen in de
provincie Noord-Holland en aan Rijkswaterstaat.
3. Een afschrift van deze brief te sturen aan de Nederlandse Vereniging van
Strandexploitanten Noordzeestrand en Koninklijke Horeca Nederland.
4. Provinciale Staten per brief actief te informeren.

10.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden D.C.J.M.
Wellink en F.J. Gerstelling
(SP) omtrent Landelijk gebied
Graft de Rijp (nr. 18)
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11.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer
Oortgiezen (PvdA) inzake RO
Uitgeest (nr. 22)
12.
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
- Vestiging manege, stoeterij en veebedrijf aan de Vleetweg 26 te Andijk, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Andijk,
- Bouwrijp maken van de Broekhorn, 1e fase woningbouw en reconstructie N242 te
Heerhugowaard, gemeente Heerhugowaard,
- Opschalen windturbine en veranderen bouwblok op perceel Slikkerdijk 3 te
Wieringerwaard, gemeente Anna Paulowna,
- Ten behoeve van planologische regeling van de activiteiten op het landgoed De
Olmenhorst te Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Obdam-Hensbroek 2006, gemeente Koggenland,
13.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2008 (3)

14.
P4 inbreng in Randstad 2040

15.
Verantwoording werkbezoek
BioFach 2008

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

Het college besluit:
- kennis te nemen van de gezamenlijke inbreng van de vier Randstadprovincies in het
project Randstad 2040
- Provinciale Staten door middel van brief te informeren

Het college besluit:
a. Het verslag van het werkbezoek aan de BioFach 2008 voor kennisgeving aan te
nemen.
b. Het verslag ter informatie aan PS te zenden.

16.
Wet ammoniak en veehouderij Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het feit dat 1. PS een wettelijke taak heeft om kaarten van
verzuringgevoelige gebieden in Noord-Holland vast te stellen en te onderhouden
vanuit de wet ammoniak en veehouderij en 2. door een recente wijziging in de wet
nieuw kaartmateriaal noodzakelijk is;
b. Een conceptkaart op te stellen, waarin de verzuringgevoelige en optioneel nog aan
te wijzen gebieden (het belang landbouw of natuur afwegend) in kaart zijn
gebracht;
c. Dit kaartmateriaal toe te zenden naar gemeenten en belangenorganisaties en hen
conform de Algemene wet bestuursrecht 6 weken de tijd te geven hierop te
reageren;
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d.

De Gedeputeerde Landbouw te mandateren de zienswijzen te bundelen en opties
terug te laten komen in ons college over de als zeer kwetsbaar aan te wijzen
gebieden en deze vervolgens conform de wet ammoniak en veehouderij ter
vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

G. Schokker
L. van Hees
A. Hespe
M. Lansdaal
H. IJskes
K. Grevers

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42

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

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. 08-04-2008 openbaar
Datum:08-04-2008

