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1. 
Evaluatie en monitor 

waterplan 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de evaluatie en de monitor van het Waterplan en de evaluatie 

van de samenwerkingsafspraken 

- De 3 rapporten ter kennisname aan PS te sturen 

- In te stemmen met de aanbevelingen voor het Waterplan en deze te verwerken in 

de kadernotitie Waterplan. 

  

2. 
Kadernotitie Waterplan 2010-

2015  

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de voorgestelde kaders voor het ontwerp-waterplan 2010-2015, 

zoals verwoord in de kadernotitie Waterplan 2010-2015. 

- De voordracht kadernotitie Waterplan 2010-2015 ter vaststelling aan te bieden aan 

Provinciale Staten. 

  

3. 
Voorbereidingsprocedure 

Waterplan 

 

 

Het college besluit: 

1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit over de 

voorbereidingsprocedure van het Waterplan vast te stellen, inhoudende dat:  

a. de inspraakprocedure (uit de Inspraakverordening Noord-Holland 2005) 

op de voorbereiding van het Waterplan van toepassing wordt verklaard; 

b. het ontwerp-waterplan in gemeenschappelijk overleg met 

waterbeheerders en gemeentebesturen wordt vastgesteld, door 

tenminste: 

i. bestuurlijk overleg met de waterschapsbesturen; 

ii. bestuurlijk overleg met de Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten 

(VNHG); 

c. de Minister van Verkeer en Waterstaat en de gedeputeerde staten van 

Utrecht, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland worden schriftelijk 

geraadpleegd. 

2.   de portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht en het bijbehorende 

ontwerpbesluit zo nodig aan te passen; 

3.   de voordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming te doen toekomen aan 

Provinciale Staten door middel van brief. 

  

4. 
Actieprogramma ‘Uitwerking 

convenant Samenwerking 

waterketen Noord-Holland’  

 

 

Het college besluit: 

1. het Actieprogramma ‘ Uitwerking convenant Samenwerking waterketen Noord-

Holland’ vast te stellen; 

2. het Actieprogramma ter kennisneming aan te bieden aan PS. 

  

5. 

RTV Noord-Holland 

Crossmediaal 

 

Het college besluit: 

1. Een voorlopige reactie te sturen naar Provinciale Staten op het plan ‘RTV Noord-
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 Holland in 5 jaar crossmediaal’ waarin onder andere staat aangegeven dat: 

a. de ambitie van RTV Noord-Holland wordt onderstreept om meer                 

crossmediaal te worden; 

b. aan het IPO voor te stellen er bij de minister Plasterk van Mediabeleid 

op aan te dringen middelen beschikbaar te stellen voor versterking van 

crossmediale activiteiten van de regionale omroepen; 

c. in het najaar een definitief standpunt zal worden vastgesteld.  

 

  

6. 
Aanleg en verbetering haltes 

2008  

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de in bijlage 2 opgenomen subsidieprogramma’s  

A. ‘verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2008’  

B. ‘aanleg nieuwe haltes Noord-Hollad Noord’ ;  

alle programma’s als bedoeld in artikel 1 onder l. van de 

Subsidieverordening verkeer en vervoer Noord-Holland 2008; 

2. onder voorbehoud van de beschikbaarstelling van de benodigde middelen door PS 

voor deze programma’s de volgende subsidieplafonds vast stellen: 

- een subsidieplafond van € 6.650.000,- voor het programma  

        ‘ verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2008’; 

- een subsidieplafond van € 3.000.000,- voor het programma ‘aanleg 

nieuwe haltes Noord-Holland Noord 2008’. 

  

  

  

7. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
- Realiseren van 34 woningen, 4 appartementen en ongeveer 1030m² 

centrumvoorzieningen te Oud-Loosdrecht, gemeente Wijdemeren,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
Bestemmingsplan Het Spiegel-Prins Hendrikpark, gemeente Bussum,   

  

  

  

  

8. 
Vaststellen tekortsubsidie 

streekdiners in Noord-Holland 

van C-Realist  

 

 

Het college besluit: 

- Onder toepassing van de opgenomen hardheidsclausule in artikel 12 van de 

Deelverordening leren voor duurzame ontwikkeling Noord-Holland 2007, de aan 

C-realist verleende subsidie voor het project “ op streekdiners in Noord-Holland” 

vast te stellen. 

- De unitmanager subsidies te mandateren om uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

9. 
Beslissing naar aanleiding van 

 

Het college besluit: 
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bezwaren van Sigmakalon 

Deco Nederland B.V. tegen 

het besluit van 29 november 

2007, nr. 2007-53489, waarbij 

wij onder voorwaarden 

gedogen dat Oiltanking 

Amsterdam BV haar bedrijf 

met een tweetal tankputten 

uitbreidt voor de opslag van 

vloeibare aardolieproducten 

1. bezwaarde in zijn bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 29 november 2007 niet te herroepen. 

  

10. 
Bodemsanering:- 

Bodemsaneringstrategie 1
e
 

stap aanpak locaties met 

gezondheidsrisico’ 

 

 

Het college besluit: 

1. Conform de prioritering van de minister van VROM onderzoek uit te voeren naar 

potentiële spoedlocaties bodemsanering met als doel duidelijkheid te verkrijgen op 

de vraag of daadwerkelijk sprake is van spoed en op basis van welk financieel of 

juridisch spoor een eventuele sanering aangepakt zou kunnen worden; 

2. Prioriteit te geven aan de afhandeling van ernstige gevallen van 

bodemverontreiniging in het Masterplan ‘t Gooi gebied, middels gebiedsgerichte 

aanpak; 

3. Ten behoeve van juridische inzet, externe ondersteuning in te huren op 

projectbasis; 

4.  Daartoe een budgetoverheveling van de Directie Beleid naar de Directie SHV te 

effectueren; 

5. De extra benodigde middelen voor vervolgonderzoek en juridische inzet in de 

afweging mee te nemen bij de behandeling van de najaarsnota / lentenota 2009; 

6. Gedeputeerde A. Moens te machtigen om namens GS deel te nemen aan de 

Landelijke Bestuurdersconferentie op 21 mei a.s. en het GS-besluit toe te lichten. 

 

  

11. 
Beslissingen op bezwaar naar 

aanleiding van weigering 

ontheffing voor plaatsen van 

vlotsteigers in de Hoornsche 

vaart te Alkmaar 

 

 

Het college besluit: 

1. Bezwaarden niet te ontvangen voor zover hun bezwaren gericht zijn tegen ons 

besluit met kenmerk 2004-48963. 

2. Bezwaarden te ontvangen in hun bezwaar tegen ons besluit met kenmerk 2008-

3553 en deze bezwaren ongegrond te verklaren. 

3. De bestreden beslissing van 18 januari 2008 niet te herroepen, uitgaande van een 

(gewijzigde) aanvraag voor ontheffing van een steiger van 2,90 meter breed. 

  

12. 
Stand van Zaken project 

Randstad 2040 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de notitie Stand van zaken project Randstad 2040. 

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

  over de nummers: 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 8, 9, 10 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 5 
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M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 7,12  

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 1, 2, 3, 4 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 6, 11 

  

 

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. 20-05-2008 openbaar 

Datum:20-05-2008 


