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1. 
Beantwoording statenvragen 
van de heer Breunissen 
(GroenLinks) inzake de 
Natuurkwaliteitsimpuls 
Samenwerkingsverband 
Nationale Parken (SNP) nr. 47 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2. 

Rapportage Archiefinspectie 
2007-2008  
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het inspectierapport 2007/2008 van de provinciaal 

archiefinspecteur en de oplegnotitie d.d. 3 september 2008; 
2. de brief vast te stellen en samen met het inspectierapport aan te bieden aan 

Provinciale Staten. 
  
3. 

Beantwoording Motie 
Provinciale Staten motie 8-12 
inzake onderzoek uitbreiden 
brugopeningstijden  
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de onderzoeksrapportage ‘Bruggen goed bediend Noord-

Holland’; 
2. In antwoord op motie 8-12, dat het uitbreiden van brugopeningstijden en 

bedientijden in verschillende varianten mogelijk is;  
3. Dat centrale bediening daarbij de voorkeur heeft gezien het huidige gebruik van de 

vaarwegen, het efficiënt omgaan met mensen en geld, de mogelijkheid een 
betrouwbare, vlotte en efficiënte doorstroming op de vaarwegen te bieden en de 
relatief eenvoudige mogelijkheid om brugopeningstijden en bedientijden te 
verruimen;  

4. Een trajectgewijze aanpak van centrale brugbediening nader te laten uitwerken voor 
de meest rendabele trajecten, te weten Noordhollandsch kanaal, de route Ringvaart 
west en Ringvaart oost en aansluitend daarop definitief te beslissen; 

5. Provinciale Staten hierover te informeren.  
 

  
4. 

Beantwoording statenvragen 
van het Statenlid de heer K. 
Breunissen (GroenLinks) over 
kernreactor Petten (nr. 49) 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
5. 

Notitie Millenniumdoelen 
 

 
Het college besluit: 
1. Naar aanleiding van de voornemens in het collegeakkoord op het gebied van de 

Millenniumdoelen een keuze te maken voor één van de vier uitvoeringsscenario’s 
om deze voornemens vorm te geven. Het college kiest voor: 

- scenario 3: de slimme variant; dieptefocus & aansluiten bij bestaande 
initiatieven. 

 
2. Opdracht te geven om het gekozen scenario verder uit te werken in de vorm van een 

notitie en deze aan te bieden aan PS. 
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6. 

Beeldkwaliteitsplan en 
Ruimtelijk Beleidskader 
Stelling van Amsterdam 
 

 
Het college besluit: 
- Het provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam vast te stellen; 
- Het Ruimtelijk Beleidskader Stelling van Amsterdam vast te stellen; 
- De provincie Utrecht, de gemeenten, waterbeheerders, forteigenaren en andere 

relevante partijen hierover te informeren door middel van brief; 
- Provinciale Staten van Noord-Holland van het besluit in kennis te stellen; 
- De gedeputeerde Stelling van Amsterdam te machtigen (redactionele) wijzigingen 

aan te brengen in het Beeldkwaliteitsplan, het Ruimtelijk Beleidskader en de beide 
brieven. 

  
7. 

Goedkeuring 
Dijkversterkingsplan het 
Molwerk op Texel, Conform 
artikel 7 Wet op de 
waterkering 
 

 
Het college besluit: 
- het dijkversteringsplan voor het Molwerk op Texel goed te keuren; 
- in te stemmen met de natuurmitigatie; 
- het goedkeuringsbesluit te zenden aan het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en dit besluit ter kennisname te zenden aan het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, de gemeente Texel en degene die bedenkingen heeft 
ingebracht; 

- kennis te nemen van de door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
opgestelde M.e.r.-beoordelingsnotitie en op basis daarvan te concluderen dat er 
geen volledige MER opgesteld behoeft te worden omdat de werkzaamheden aan 
dijkvak het Molwerk niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu; 

- de gedeputeerde Water te machtigen het goedkeuringsbesluit van GS en de 
verleende vergunningen gecoördineerd ter visie te leggen. 

  
8. 

Toepassing 
overstromingskaarten 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de toepassing van overstromingskaarten; 
2. € 100.000 bij te dragen aan de ontwikkeling en toepassing van een 

informatiesysteem voor regionale overstromingen door Hoogheemraadschap 
Amstel. Gooi en Vecht; 

3. PS te informeren over de voortgang bij het opstellen en toepassen van 
overstromingskaarten in Noord-Holland. 

  
9. 

Aanvraag uitzondering op de 
provinciale 
aanbestedingsregels 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met uitzondering op de provinciale aanbestedingregels 

(overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6b) inzake de opdracht aan Bureau 
Louter voor het herredigeren van het eindrapport Ruimtelijk-economische 
ontwikkeling Schiphol 2040 dat recent door Bureau Louter is opgeleverd. 

2. de directeur te machtigen uitvoering te geven aan het besluit 1. 
  
10. 

Verplaatsing camping de 
Molshoop, gemeente Laren 
 

 
Het college besluit: 
a. Met het oog op de realisering van een ecologische verbinding ter hoogte vna de 

A27 / spoorlijn Hilversum-Baarn, in beginsel bereid te zijn planologische 
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medewerking te verlenen aan de verplaatsing van Camping De Molshoop in 
noordelijke richting naar de nieuwe locatie tussen A 27 en het project 
Drakenburgergracht (gemeente Baarn) onder o.a. de voorwaarde dat er een 
substantiële compensatie in het kader van de EHS plaats vindt. 

b. De Statencommissie ROG te vragen hierover te adviseren 
c. Gemeente Laren in te berichten. 

  
11. 

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. 

- Vernieuwen bedrijfsgebouw aan het Zuideinde 17 te Landsmeer, gemeente 
Landsmeer,  

- Realiseren fietspad tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel,  
- Realiseren etappes 10 en 11 van het Noord-Hollandpad te Texel, gemeente Texel,  
- Realiseren van een beurzen- en evenementencentrum in de Glazen Kap op het 

voormalig Floriadeterrein te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer,  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “Oudkarspel, partiële herziening”, gemeente Langedijk,  
  
12. 

Memorie van Antwoord 
 
 

 
Het college besluit: 
- kennis te nemen van de vragen die gesteld zijn door de leden/fracties van 

Provinciale Staten naar aanleiding van de behandeling van 
ontwerpprogrammabegroting 2009. 

  
13. 

Collegebrede verkenningen 
structuurvisie 
 

 
Het college besluit: 
- kennis te nemen van de stand van zaken ten aanzien van de collegebrede 

verkenningen die momenteel uitgevoerd worden in het kader van de structuurvisie. 
  
14. 

Beslissing op bezwaar van de 
heer G.J. Konijn te Assendelft 
tegen het besluit van 15 mei 
2008, nr. 2008-22919, waarbij 
het verzoek van de heer 
Konijn om handhaving inzake 
de stortplaats Nauerna is 
afgewezen 

 
Het college besluit: 
1. de heer Konijn zijn bezwaar te ontvangen; 
2. het bezwaar gegrond te verklaren voor zover gericht tegen het niet tijdig nemen van 

een beslissing op het verzoek om handhaving en voor het overige ongegrond te 
verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 15 mei 2008, nr. 2008-22919 niet te herroepen. 

  
15. 
Vaststelling subsidieplafond 
2008 Water als Economische 
Drager  
 

 
Het college besluit: 
a. Het subsidieplafond voor het programma Water als Economische Drager voor het 

tijdvak 1 januari 2008 t/m 31 december 2008 vast te stellen op € 2.920.000. 
b. Het subsidieplafond als volgt te verdelen: 

- € 2.120.000 voor watergebonden bedrijvigheid; 
- € 800.000 voor waterrecreatie. 

c. Hierbovengenoemd subsidieplafond komt ten laste van de bestemmingsreserve 
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UNA, programma Water als Economische Drager, en de hiermee samenhangende 
uitgaven vanaf 2009 worden geraamd op begrotingsproduct 710.54. 

d. Na vaststelling beide subsidieplafonds bekend te maken door middel van publicatie 
in het Provinciaal Blad. 

  
16. 
Afspraken bonden in GO 
 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met het principe-besluit dat partijen in de commissie voor het 
Georganiseerd Overleg (GO) op 9 april 2008 hebben bereikt om de jaarlijkse decentrale 
gelden (of z.g. GO-gelden, bestaande uit 0,7% van de loonsom) als volgt te besteden: 
1. Voor de periode 2008 – 2012  jaarlijks aan iedere medewerker in vaste dienst een 

persoonsgebonden budget toe te kennen t.b.v. loopbaanontwikkeling; 
2. Éénmalig een bedrag van 1,25 miljoen euro (dit betreft niet bestede GO-gelden over 

de periode 2005 – 2008) beschikbaar te stellen, waarvan ca. 1 tot 1,5 ton t.b.v. de 
inrichting van infrastructuur (of “ontwikkelloket”) om loopbaanontwikkeling, zowel 
voor medewerkers als voor managers, te faciliteren; het surplus zal worden 
toegevoegd aan de voorziening t.b.v. het persoonsgebonden budget; 

3. in de financiering van bovenstaande wordt voorzien op de wijze als opgenomen in 
bijgaande nota financiën. 

 
  
17. 

Bestuurlijk overleg college 
van GS met delegatie B&W 
Haarlemmermeer op 30 
september 2008  
 

 
Het college besluit: 
- in te stemmen met de agenda voor het bestuurlijk overleg met een delegatie uit het 

college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer op 30 september 2008. 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
B. Adema tel. (023) 514 46 39 1, 15 
L. Kaal tel. (023) 514 3833 2, 5 
L. van Hees tel. (023) 514 38 43 4, 14 
M. Lange/J. van der Vliet tel. (023) 514 36 41 9, 10, 11, 12, 13 
J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 6, 7, 8 
K. Grevers tel. (023) 514 36 42 3 
J. Duin tel. (023) 514 40 99 16, 17 
  
 
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.  
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