1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 februari 2008
Onderwerp
1.
Startnotitie provinciaal
Waterplan 2010-2015

2.
Prealabele vraag gemeente
Blaricum: functieverandering
en verlegging rode contour
Sportpark Oostermeent

3.
Definitieve besluiten van de
7de Noordvleugelconferentie

4.
Hoofdonderzoek “
Reorganisatie Provincie
Noord-Holland” Aanvullend
onderzoek op het verkennend
vooronderzoek van prof. Dr.
J.W.M. Kickert

Besluit

Het college besluit:
- In te stemmen met de startnotitie provinciaal Waterplan 2010-2015 als
uitgangspunt voor het opstellen van een Provinciaal Waterplan 2010-2015.
- De financiële consequenties voor 2008 integraal te zullen afwegen bij de
voorjaarsnota 2008.
- De startnotitie provinciaal Waterplan 2010-2015 aan te bieden aan Provinciale
Staten.

Het college besluit:
- De functiewijziging en verlegging van de rode contour aan de noordzijde van het
sportpark te Blaricum toe te staan uitsluitend om recreatieve en sport doeleinden
(inclusief bijbehorende voorzieningen) mogelijk te maken (geen woningen
toegestaan);

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het verslag van de 7de noordvleugelconferentie;
2. in te stemmen met de in de conferentie aangenomen voorstellen voor wijziging van
de concept conferentiestandpunten;
3. in de op te stellen structuurvisie Noord-Holland de besluiten ten aanzien van het
ontwikkelingsbeeld 2040 uit de 7de Noordvleugelconferentie als uitgangspunt te
gebruiken;
4. de regie op het actieplan metropolitane landschap op zich te nemen, samen met de
gemeente Amsterdam en de provincie Flevoland, ter uitwerking van de besluiten
over het actieplan metropolitane landschap 2020.
5. PS in kennis te stellen van de besluiten uit de 7de Noordvleugelconferentie middels
brief.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt b inzake de opdrachtverlening
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het vervolgonderzoek “ Reorganisatie
Provincie Noord-Holland”;
2. Toestemming te verlenen aan de Algemeen Directeur om de vervolgopdracht te
verstrekken.

5.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw
L.S. Klomp (PvdA)
betreffende verkeersveiligheid
N242 (nr. 3)
6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer H.
Putters (SP) over aftandse

Het college stelt de antwoorden vast.
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bussen in Noord-Holland
Noord (nr. 4)
7.
Burgerjaarverslag 2007

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de tekst van het Burgerjaarverslag 2007 (definitieve
tekstversie), zoals opgesteld door de commissaris van de Koningin in NoordHolland.
2. Een reactie van Gedeputeerde Staten op de conclusies en aanbevelingen uit het
Burgerjaarverslag 2007 op te nemen in het definitieve verslag.

8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
en verklaringen van geen
- 1e herziening van het bestemmingsplan Westelijke Eilanden, stadsdeel Centrum,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
gemeente Amsterdam,
- Bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer, stadsdeel Zuidoost , gemeente Amsterdam,
- Bestemmingsplan “Amstelveen Zuid-West”, gemeente Amstelveen,
9.
Richtlijnen MER Bergermeer
Gas Storage

10.
Rapportage kosten SAP

Het college besluit:
- Op verzoek van de minister van Economische Zaken de richtlijnen voor het
milieueffectrapport (MER) Bergermeer Gas Storage vast te stellen;
- Een brief ter bevestiging daarvan te verzenden.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de rapportage kosten SAP;
- De rapportage toe te sturen aan Provinciale Staten, ter bespreking in de
Rekeningencommissie van 3 maart 2008.

11.
Vaststelling subsidieplafond
Het college besluit:
en Saneringstool ter uitvoering 1. Het subsidieplafond voor 2008 ter uitvoering van de subsidieregeling ‘Lokale
van de subsidieregeling ‘
maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ vast te stellen op € 14.845.437,Lokale maatregelen
en te publiceren in het provinciaal blad;
luchtkwaliteit Noord-Holland 2. De Saneringstool versie 2.2.1 vast te stellen welke gehanteerd dient te worden bij
2008’.
de aanvraag om subsidie uit de subsidieregeling ‘Lokale maatregelen luchtkwaliteit
Noord-Holland 2008’.
12.
Restauratieplan Fort Kijkuit

Het college besluit:
- Op grond van artikel 3, lid 1 van de Subsidieverordening ILG Noord-Holland 2007
een tekortsubsidie van maximaal € 10.000,- te verlenen aan Vereniging
Natuurmonumenten voor het project ‘Restauratieplan Fort Kijkuit’ conform het
‘Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 2005-2008’, het
‘Uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie in de Vechtstreek-Noord’ en
haar projectplan;
- Onder toepassing van artikel 20, lid 1 van de Subsidieverordening ILG NoordHolland 2007 opgenomen afwijkingsbevoegdheid af te wijken van artikel 5, lid 3
van de Subsidieverordening ILG Noord-Holland 2007, omdat Vereniging
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Natuurmonumenten reeds met de uitvoering van activiteiten is begonnen voordat
zij de subsidieaanvraag heeft ingediend;
- Vereniging Natuurmonumenten met brief hierover te informeren.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

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

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

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

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. 19-02-2008 openbaar
Datum:19-02-2008

