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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 november 2008
Onderwerp

Besluit

1.
Wijziging controleverordening Het college besluit:
provincie Noord-Holland 2004 - Het ontwerpbesluit en de statenvoordracht tot wijziging van de Controleverordening
provincie Noord-Holland 2004 vast te stellen;
- Provinciale Staten door middel van de Statenvoordracht te verzoeken in te stemmen
met de voorgestelde wijzigingen op de Controleverordening en deze vast te stellen.
2.
Vervolgonderzoek
verplaatsing zweefvliegveld
Castricum

3.
Afronding Mediation CargillAmsterdam: Ondertekening
Convenant

4.
Motie 16-3

Het college besluit:
- in te stemmen met een vervolgonderzoek om meer gedetailleerde informatie in kaart
te brengen over de financiële haalbaarheid van de verplaatsing van het
zweefvliegveld uit de duinen van Castricum naar een locatie in de Schermer;
- uitvoering van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid te laten uitvoeren door
de sector Gebiedsontwikkeling en Grond;
- in te stemmen met een nader onderzoek naar daadwerkelijke effecten van de aanleg
van een zweefvliegterrein in de Schermer en het gebruik daarvan op de natuur;
- het besluit van GS ter informatie toe te zenden aan de direct betrokkenen (gemeente
Schermer, PWN en EZZC), de gemeente Alkmaar, de Inspectie Verkeer en
Waterstaat en de LVNL;
- het besluit van GS ter informatie toe te zenden aan PS.
- De twee betrokken gedeputeerden (de heer Hooijmaijers en mevrouw Kruisinga) te
machtigen in onderling overleg te bepalen wie na 1-1-2009 het dossier beheert.

Het college besluit:
a. In te stemmen met het Convenant Houthavens / NDSM-Werf
b. Het convenant ter bespreking toe te zenden aan de Statencie ROG voor de
vergadering van 1 december 2008 en vervolgens ter instemming naar Provinciale
Staten voor de vergadering van 15 december 2008.
c. Na instemming door Provinciale Staten het convenant af te sluiten.
d. De heren A.M.C.A. Hooijmaijers en B. Heller te machtigen het convenant te
tekenen na instemming met het convenant door Provinciale Staten op 15 december
2008.

Het college besluit:
- uitvoering te geven aan motie 16-3 betreffende het in kaart brengen van de
visstroperij in de binnenwateren van de provincie Noord-Holland en zover de vis
wordt aangevoerd in de Noord-Hollandse havens, de visstroperij in de aangrenzende
wateren;
- de motie hiermee als afgehandeld te beschouwen
- middels inliggende brief PS te informeren over de resultaten.

5.
Bestuursovereenkomst
Het college besluit:
actieprogramma regionaal OV 1. De bestuursovereenkomst actieprogramma regionaal openbaar vervoer met het Rijk
te tekenen;
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6.
Toetsingskader ontheffingen
Besluit geluidproduktie
sportmotoren

De gedeputeerde te machtigen om deze bestuursovereenkomst te ondertekenen.

Het college besluit:
1. Het in bijlage 1 opgenomen toetsingskader ontheffingen Besluit geluidproduktie
sportmotoren vast te stellen;
2. Dit toetsingskader in de plaats te laten treden van de per besluit van 1 februari 2005
(nr. 52662) gestelde voorwaarden voor ontheffingsverlening;
3. Via inliggende brieven de gemeente Heerhugowaard, de gemeente Niedorp, de
Motor- en autoclub Alkmaar en Omstreken en de Noord-Hollandse Motorsport
Federatie te informeren;
4. Een gericht persbericht uit te doen naar een tweetal motortijdschriften, te weten
Motormagazine en Moto73;
5. Een bericht op de provinciale website te plaatsen waarin wordt verwezen naar het
digitaal loket (voor een aanvraagformulier, rekenprogramma, toelichting);
6. Via inliggende brief PS te informeren.
7. Het besluit te publiceren in het provinciaal blad.

7.
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
- Het oprichten van een landhuis met garage op het perceel aan de Tafelbergweg 73 in
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Laren, gemeente Laren,
8.
Randstad Urgent contracten:
wijzigingen 2008

9.
Verslaglegging uitvoering
grondbeleid 2007

10.
Kwartaalrapportage SAP 3e
kwartaal

11.
Programma ambtsbezoek
commissaris van de Koningin
aan de gemeente Aalsmeer op
20 november 2008

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de beschreven wijzigingen in de Randstad Urgent projecten en
de consequenties hiervan voor de provincie Noord-Holland.
- PS te informeren over de gewijzigde contracten middels bijgevoegde brief en een
kopie van de bijlage bij deze GS nota waarin de wijzigingen in de contracten worden
beschreven.

Het college besluit:
1. het jaarverslag uitvoering grondbeleid 2007 vast te stellen;
2. het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de kwartaalrapportage SAP 3e kwartaal 2008;
- De rapportage toe te sturen aan Provinciale Staten, ter bespreking in de
Rekeningencommissie van 1 december 2008.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Aalsmeer op 20 november 2008.
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Programma en verslag van de
ambtsbezoeken aan de
gemeenten Blaricum en
Bennebroek

Besluit

Het college besluit:
Kennis te nemen van de verslagen van de op 19 september en 16 oktober 2008 door de
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten Bennebroek
en Blaricum en kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane
toezeggingen.
In de gemeente Bennebroek heeft de commissaris de volgende toezegging gedaan:
College B&W (in aanwezigheid van college B&W van Bloemendaal):
- Bewoners klagen over de hoeveelheid paardenvijgen op de openbare weg,
waaronder provinciale wegen. De gemeente vindt het lastig op te treden,
omdat de veroorzaker moeilijk is te achterhalen. Ik geef aan handhaving als
een gemeentelijke taak te zien, maar de kwestie onder de aandacht van de
portefeuillehouder wegen te brengen.
- Het college merkt op dat de toetsing/ instemming die de provincie i.h.k.v. de
wet Arhi verricht op financiële consequenties van gemeentelijke besluiten
soms enig tijd op zich laat wachten. Ik deel mee dat ik van de ambtelijke
ondersteuning heb vernomen dat de provincie per omgaande uitsluitsel geeft.
Ik zeg toe het onder de aandacht van de ambtelijke organisatie te brengen.
- Het college licht de gang van zaken rond de ontwikkeling m.b.t.
Oosteinderpolder/de haven toe. Op het laatste moment diende zich een
andere koper aan die € 1 miljoen bood. Met de bieder zou opnieuw begonnen
moeten worden met onderhandelen over details van het te ontwikkelen plan.
Daarentegen zou Afvalzorg, met wie de plannen de afgelopen jaren zijn
ontwikkeld, moeten worden afgekocht. Het college, de raad en Rijnland
(plek voor waterberging) waren positief m.b.t. het plan dat was ontwikkeld
door Afvalzorg. De gemeente Hillegom, die eigenaar is van de grond van de
haven, zou de grond om niet inbrengen. Ik zeg toe de informatie terug te
koppelen naar de portefeuillehouder, gedeputeerde Visser.
- De gemeente Bloemendaal is bezig met het Brouwerskolkgebied, waar nu de
milieustraat is gevestigd. De gemeente wil deze verplaatsen naar een gebied
aan de Willem de Zwijgerlaan, dat eigendom is van de provincie. Uit
ambtelijk contact blijkt dat de provincie deze – braakliggende – grond wel
wil verkopen, maar op termijn. De grond ligt naast de zoutopslag van de
provincie/ B&U. De gemeente wil graag voortvarendheid. Ik zeg toe de
kwestie onder de aandacht van de portefeuillehouder B&U, de heer Mooij, te
brengen.
In de gemeente Blaricum heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan:
-

-

De uitbreidingsplannen van de begraafplaats stuiten op de gemeenteraad die aan één
bepaalde locatie vasthoudt en de provincie die voor die locatie vasthoudt aan de
EHS. Een provinciale ambtenaar ter plekke komen laten kijken, is tot nu toe niet
gelukt, terwijl dat voor de gemeente heel belangrijk is en wellicht tot nieuwe
inzichten zou leiden. Ik zeg toe te bevorderen dat er alsnog een ambtenaar komt
kijken
Wethouder Posthumus ziet graag dat het rijk snel komt met het ontwerp van het
nieuwe Nationale Waterplan. Dit in verband met de ontwikkeling van de
Blaricummermeent (woningen en bedrijventerrein), waar zoals het er nu naar uitziet
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-

-

13.
Eindadvies Taskforce (Her)
ontwikkeling
Bedrijventerreinen

de eerste bewoners buitendijks welkom geheten zullen worden. Blaricum wil dat het
ontwikkelgebied binnendijks gebied wordt, en het Nationale Waterplan kan daar
volgens de gemeente mee helpen. De provincie heeft de bevoegdheid tot die
verandering niet. Wel kan de provincie de zomerkade aanwijzen als regionale
waterkering. Dat voornemen heeft de provincie eerder ook al uitgesproken. Ik zeg
toe het signaal te zullen meenemen in onze inspraak in het ontwerp van het
Nationale Waterplan.
Mevrouw Kukupessy (Gemeenteraad Blaricum) omschrijft de positie van de boeren
in Blaricum als moeilijk en vraagt daar aandacht voor. Wat zijn de mogelijkheden?
De provincie Utrecht zou haar boeren met een fonds ondersteunen. Kan de provincie
Noord-Holland niet een stimuleringsfonds in het leven roepen? Ik wijs op wat er is
(Stivas onder andere) en zeg toe naar de mogelijkheden van een dergelijk fonds bij
gedeputeerde Bond te zullen informeren.
In het gesprek over openbaar vervoer oppert de heer Uyldert (Gemeenteraad
Blaricum) het idee buskosten niet per zone te bepalen, maar aan de hand van de
hemelsbreed afgelegde kilometers. Ik zeg toe het idee door te geven aan
gedeputeerde Mooij.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het advies van de Taskforce (her) ontwikkeling
bedrijventerreinen “Kansen voor kwaliteit – Een ontwikkelingsstrategie voor
bedrijventerreinen”.
- Bijgevoegde brieven te sturen naar de ministeries van Economische Zaken en
VROM als reactie op het advies.

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

B. Adema
R. Fillet
L. van Hees
M. Lange
K. Grevers

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
4, 13
10, 11, 12
6
1, 2, 3, 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. 18-11-2008 openbaar
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