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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 maart 2008

Onderwerp

1.
Uitgangspunten herijking
ecologische hoofdstructuur

2.
Nieuwe klimaatafspraak
gemeenten

3.
Huisvestingsverordeningen
Haarlem en Stadsregio
Amsterdam

4.
Vaststelling Regionaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit regio
Noordvleugel (RSL-NV)

5.
Regelgeving
Burgerluchthavens en
Militaire Luchthavens
(RBML) en Beleidskader
kleine luchtvaart

Besluit

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de uitgangspunten voor de herijking van de ecologische
hoofdstructuur;
2. gedeputeerde Moens te machtigen namens het college het convenant betreffende de
uitgangspunten te ondertekenen;
3. deze uitgangspunten voor akkoord aan te bieden aan de voorzitter van het
natuurbeheerdersoverleg;
4. middels brief PS op de hoogte te stellen van dit besluit.

Het college besluit:
- Akkoord te gaan met de inhoud van de klimaatafspraak;
- Akkoord te gaan met het afsluiten van klimaatafspraken tussen de provincie NoordHolland, Noord-Hollandse gemeenten en stadsdelen van Amsterdam;
- Gedeputeerde Moens te mandateren om met gemeenten en stadsdelen deze
klimaatafspraak te sluiten.

Het college besluit:
1. Toestemming te verlenen aan de gemeente Haarlem voor het hanteren van
regionale bindingseisen zoals verwoord in artikel 9 van de huisvestingsverordening
en de brief te verzenden.
2. Kennis te nemen van de Partiële Regionale Huisvestingsverordeningen van de
Stadsregio Amsterdam.

Het college besluit:
1. Het RSL-NV met de daarin opgenomen ruimtelijke en infrastructurele projecten en
voorgenomen maatregelen vast te stellen;
2. Het RSL-NV en de bestuurlijke annotatie in de commissie WAMEN van 31 maart
2008 te bespreken;
3. om het RSL-NV na vaststelling door de betrokken partijen uit de regio middels
brief aan de minister van VROM aan te bieden;
4. Om de verantwoordelijk gedeputeerde, De heer Moens te machtigen tot het
aanbrengen van eventuele noodzakelijke vormwijzigingen;
5. De financiële consequenties van de resultaatsverplichtingen (waaronder mogelijk
ook de N201), zo concreet mogelijk te laten uitwerken ten behoeve van een
voordracht aan Provinciale Staten voor de zomer;
6. Mede namens de gemeenten en de regio’s in de Noordvleugel tot het uitdoen van
een persbericht na vaststelling van het RSL-NV door GS.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de startnotitie ten behoeve van het opstellen van een
beleidskader kleine luchtvaart;
- De startnotitie ter vaststelling naar PS te zenden.
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6.
Plan van Aanpak Natura 2000

7.
Ontwerp verdringingsreeks
Amstelland

8.
Startnotitie Zwakke Schakel
Kop van Noord-Holland

9.
Verbetering Afsluitdijk

Besluit

Het college besluit:
1. Het Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland vast te stellen.
2. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met brief te verzoeken
voor de vijf Natura 2000 gebieden in Laag Holland en voor het Natura 2000 gebied
Oostelijke Vechtplassen het definitieve aanwijzingsbesluit pas vast te stellen nadat
het ontwerp beheerplan voor deze gebieden gereed is.
3. Het overleg met de Minister voort te zetten over het aangaan van een
bestuursovereenkomst over het uiterlijk op 1 september 2009 gereed zijn van de
ontwerp beheerplannen en uitstel van het definitieve aanwijzingsbesluit tot na die
datum voor genoemde gebieden en deze bestuursovereenkomst te zijner tijd vast te
stellen.
4. Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
- Het ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening waterhuishouding voor
Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht 2002 met de daarbij behorende
toelichting vast te stellen;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht te machtigen namens de provincie
Noord-Holland kennis te geven van het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit
conform artikel 3.12 Algemene wet bestuursrecht;
- Het ontwerp wijzigingsbesluit met bijbehorende toelichting gedurende zes weken
ter inzage te leggen;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht te machtigen namens de provincie
Noord-Holland op te treden als centraal punt waar belanghebbenden hun zienswijze
over het ontwerp wijzigingsbesluit naar voren kunnen brengen.

Het college besluit:
- Dat gedeputeerde staten als trekker van de zwakke schakel Kop van Noord-Holland
de gedeputeerde Water machtigt om in de vergadering van de Stuurgroep Zwakke
Schakels in te stemmen met de startnotitie voor de zwakke schakel Kop van NoordHolland.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de aanpak van provincies en Rijkswaterstaat van de integrale
verbetering van de Afsluitdijk;
2. kennis te nemen van de voorlopige resultaten van de aanpak, waaronder onder het
rapport van Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) dat op een symposium
van 14 maart a.s. openbaar wordt gemaakt;
3. het volgende perspectief te hanteren bij het bepalen van de Noord-Hollandse
ambitie bij de integrale verbetering van de Afsluitdijk:
• De toekomstige Afsluitdijk houdt rekening met
klimaatveranderingen en biedt ruimte voor innovatieve
kustverdediging en duurzame energie;
• de toekomstige Afsluitdijk heeft een grote en toegankelijke
belevingswaarde;
• Soberheid en openheid blijven belangrijke waarden op en rond de
Afsluitdijk.
4. de gedeputeerde Water te mandateren om de provincie Noord-Holland in de
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verdere onderzoeksfase bestuurlijk te vertegenwoordigen en de (Noord-Hollandse)
inzet en ambitie uit te werken en op een nader te bepalen moment aan GS voor te
leggen.

10.
Startnotitie Hondsbossche en
Pettemer Zeewering

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de “Startnotitie dijkversterking Zwakke Schakel
Hondsbossche en Pettemer Zeewering” en te constateren dat deze op hoofdlijnen
overeenkomt met het provinciale en rijksbeleid inzake kustverdediging.
- Kennis te nemen van de notitie randvoorwaarden en uitgangspunten voor de
planstudie en te constateren dat hierover geen uitspraken kunnen worden gedaan,
omdat dit ambtelijk noch bestuurlijk is besproken.
- De m.e.r. procedure voor de dijkversterking Zwakke Schakel Hondsbossche en
Pettemer Zeewering te starten.
- Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per brief hiervan op de hoogte
te stellen.
- Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per brief tevens meedelen dat
gezien de bestuurlijke uitgangspunten, het proces wat tot de Startnotitie heeft geleid
en de gevoelens die onder de bevolking leven, het alternatief enkelvoudige
dijkverhoging niet de voorkeur heeft van GS.
- Een afschrift van de brief te sturen aan de cie. MER, de besturen van de betrokken
partijen , de dorpsraad en de ondernemers van Petten.
- Provinciale Staten per brief actief te informeren.

11.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw J.
Geldhof (D66) inzake
Sloterplas Amsterdam-Osdorp
(nr.7)
12.
Intentieverklaring doorstart
Schiphol Area Development
Company (SADC)

Het college besluit:
a. Te constateren dat de provincie Noord-Holland tezamen met regionale partners,
samenwerkend in het Bestuursforum Schiphol, in 1987 het ontwikkelingsbedrijf
Schiphol Area Development Company (SADC) hebben opgericht ten behoeve van
de gemeenschappelijke ontwikkeling van Schipholgebonden bedrijfslocaties
rondom de luchthaven;
b. Te constateren dat de aandeelhouders van SADC, waaronder de provincie NoordHolland, het wenselijk achten de koers, de structuur en de instrumenten van SADC
te heroverwegen indien de effectiviteit van het ontwikkelingsbedrijf achter blijft bij
de doelstellingen en verwachtingen van de aandeelhouders;
c. In dit verband kennis te nemen van het rapport “Toekomstvisie SADC”, waarin de
toekomstperspectieven van SADC zijn onderzocht;
d. In te stemmen met de conclusie van het rapport dat de nieuwe koers van SADC
gericht moet zijn op het bereiken van een model van opschaling en verbreding ten
aanzien van het werkingsgebied, het takenpakket, en de grond- en kapitaalpositie
van SADC;
e. In te stemmen met de tekst en inhoud van de “intentieverklaring doorstart SADC”,
waarin de aandeelhouders van SADC hun wilsovereenstemming vastleggen ten
aanzien van het model van opschaling en verbreding van de SADC;
f. Specifiek ten aanzien van de inhoud van de intentieverklaring in te stemmen met

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 maart 2008
Onderwerp

Besluit

g.
h.

13.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer P.
van Poelgeest (PvdD) omtrent
het afschieten van damherten
(nr.9)
14.
ILG Lentebrief 2008

15.
Notitie stand van zaken
Investeringsbudget Landelijk
Gebied

het voornemen om de Schiphol Area Development Company te ondersteunen in het
uitwerken van de nieuwe koers gericht op:
o het vergroten van het werkingsgebied;
o het uitbreiden van de grondportefeuille met significante
en relevante grondposities;
Gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren om namens het college eventuele
tekstwijzigingen in de intentieverklaring te accorderen.
Provinciale staten over de intentieverklaring te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a) In te stemmen met 7 lentebrieven ILG aan gebiedscommissies;
b) In te stemmen met het voorstel om nu niet in te gaan op de onderwerpen die door
de waterschappen zijn ingebracht en hierop terug te komen in de Zomerbrief;
c) In te stemmen om de ILG Lentebrief aan te bieden aan PS-commissie WAMEN.

Het college besluit:
a. In te stemmen met de notitie stand van zaken Investeringsbudget Landelijk Gebied;
b. De portefeuillehouder te mandateren tekstuele wijzigingen in de notitie aan te
brengen;
c. middels brief PS op de hoogte stellen van dit besluit.

16.
Kadernota Cultuur op de kaart Het college besluit:
(Cultuurbeleid 2009-2012)
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de huidige Cultuurnota Cultuur Verbindt
2. Kennis te nemen van de Kadernota Cultuur op de kaart (Cultuurbeleid 2009-2012)
3. De conceptvoordracht met de Kadernota Cultuur op de kaart (Cultuurbeleid 20092012) en de evaluatie van Cultuur Verbindt door te sturen naar PS middels brief
4. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen om wijzigingen van redactionele
aard namens GS in de tekst van de Kadernota aan te brengen.
17.
Advies aanvraag nieuwe
zendmachtiging Stichting
RTV Noord-Holland

Het college besluit:
1. De concept Statenvoordracht en ontwerpbesluit Advies aanvraag nieuwe
zendmachtiging Stichting RTV Noord-Holland vast te stellen, met daarbinnen de
volgende besluiten:
a. de Programmaraad van de Stichting RTV Noord-Holland,
als programmabepalend orgaan, representatief te verklaren
voor de belangrijkste in de provincie Noord-Holland
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen;
b. het Commissariaat voor de Media ingevolge van artikel 43,
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2.

18.
Kaderstellende notitie
Beleidskader jeugdzorg 2009
t/m 2012

19.
C.V. constructie Polanenpark

20.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer H.
Putters (SP) over
vervolgvragen over aftandse
bussen in Noord-Holland
Noord (nr.15)

eerste lid van de Mediawet te adviseren om aan de Stichting
RTV Noord-Holland zendtijd toe te wijzen voor de periode
van 10 september 2008 tot en met 10 september 2013;
c. zich ingevolge van artikel 43, derde lid van de Mediawet
bereid te verklaren, voor de bekostiging van de Stichting
RTV Noord-Holland zorg te dragen.
De voordracht en het ontwerpbesluit Advies aanvraag nieuwe zendmachtiging
Stichting RTV Noord-Holland met brief naar Provinciale Staten te sturen.

Het college besluit:
1. De concept Voordracht en het ontwerpbesluit Kaderstellende notitie Beleidskader
jeugdzorg 2009 t/m 2012 vast te stellen.
2. De concept Voordracht en het ontwerpbesluit conform conceptbrief aan PS te
zenden.
3. Gedeputeerde mevrouw S. Baggerman te machtigen opmerkingen van de
commissie SI en PS van niet ingrijpende aard in de tekst van de kaderstellende
notitie aan te brengen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van Rottepolderpark B.V.
2. In te stemmen met de aandeelhoudersovereenkomst;
3. Gedeputeerde bond te machtigen tot ondertekening van de relevante documenten;
4. Het voornemen tot participatie in Polanenpark C.V. aan Provinciale Staten voor te
leggen;
5. de voordracht te zenden naar Provinciale Staten.

Het college stelt de antwoorden vast.

21.
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
- Bouw appartementengebouw voor 6 appartementen aan het Roockershuys te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel,
- Bouw woonhuis met garage op perceel Kwadijk 126 te Kwadijk, gemeente
Zeevang,
- Realiseren van 42 woningen aan de Blomstraat 14 te Weesp, gemeente Weesp,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan “ Lintbebouwing Westzaan” , gemeente Zaanstad,
22.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2008 (2)

Het college besluit:
- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2008 vast te
stellen;
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23.
Beslissing op bezwaar naar
aanleiding van het bezwaar
van de familie Mansveld tegen
de ontheffingverlening aan
VVE Camping de Oude
Boomgaard voor het maken
van een uitweg
24.
Weigering vergunning
Natuurbeschermingswet

25.
Startnotitie en
uitgangspuntennotitie voor de
kaderstelling PMP

26.
Aanwijzing Aardkundige
Monumenten in NoordHolland

27.
Definitieve aanwijzing
monument Abdijterrein en
Adelbertusakker

28.
Eindmeting monitor
Voorbeeldprojecten Wonen,
Welzijn, Zorg (WWZ)

PS met brief hierover te informeren.

Het college besluit:
1. bezwaarden gedeeltelijk in hun bezwaar te ontvangen;
2. de ontvankelijke bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit van 20 september 2007, nr.2007-54383, in stand te laten;
4. het verzoek tot vergoeding van de proceskosten ex artikel 7:15, lid 2, Awb, af te
wijzen.

Het college besluit:
- de door mevrouw Romar aangevraagde vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 voor de organisatie van de Tulpen Duin Menrally in
de Duinen Den Helder en Callantsoog op 27 april 2008 te weigeren.

Het college besluit:
1. de startnotitie Provinciaal Milieubeleidsplan vast te stellen en deze aan te bieden
aan PS;
2. in te stemmen met de uitgangspuntennotitie voor de kaderstelling van het
Provinciaal Milieubeleidsplan;
3. de uitgangspuntennotitie voor de kaderstelling van het PMP door te sturen naar PS
ter bespreking in de Werkgroep Provinciaal Milieubeleidsplan.

Het college besluit:
1. 17 gebieden met zeer bijzondere aardkundige waarden in de provincie NoordHolland aan te wijzen als Aardkundige Monument en
2. deze aanwijzing bekend te maken in plaatselijke dag-, nieuws- of huis-aanhuisbladen.

Het college besluit:
- Het Abdijterrein en de Adelbertusakker, behorende bij de Abdij van Egmond,
definitief aan te wijzen als provinciaal monument en de betrokkenen van dit besluit
in kennis te stellen.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de eindmeting monitor voorbeeldprojecten Wonen, Welzijn,
Zorg (WWZ).
2.
in te stemmen met de notitie bij de eindmeting en vast te stellen dat:
a. het WWZ-programma heeft geleid tot tastbare resultaten en bij zowel
gemeenten als provincie tot een vernieuwende, integrale aanpak van het terrein
wonen, welzijn en zorg;
b. de good practices en verworven kennis overgedragen worden aan andere
projecten in het WWZ-beleid;
c. de pluspunten van het WWZ-stimuleringsbeleid gecontinueerd dienen te
worden in het Beleidsprogramma Zorg en Welzijn 2009-2012.
3. de eindmeting en de notitie ter kennisneming aan PS te zenden.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

G. Schokker
L. van Hees
A. Hespe
M. Lansdaal
H. IJskes
J. Duin

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 40 99

over de nummers:
19
1, 2, 4, 5, 6, 24, 25, 26
3, 16, 17, 18, 27, 28
11, 12, 20, 21, 22, 23
7, 8, 9, 10,
13, 14, 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. 11-03-2008 openbaar
Datum:11-03-2008

