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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 
Bodemvisie, hoofd- en 

uitgangspuntennotitie 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de hoofd- en uitgangspuntennotitie voor de bodemvisie Noord-

Holland; 

2. de hoofd- en uitgangspuntennotitie voor de bodemvisie Noord-Holland ter 

bespreking voor te leggen aan PS. 

  

2. 
Bestuurlijke toekomst Kop 

van Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

- De colleges en fractievoorzitters van alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland 

uit te nodigen voor een discussiebijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van de 

Kop van Noord-Holland conform brief. 

  

3. 

Gebiedsdocument Stelling van 

Amsterdam (UNESCO)  

 

 

Het college besluit: 

a. het gebiedsdocument Stelling van Amsterdam ten behoeve van de UNESCO vast te 

stellen; 

b. het gebiedsdocument, na vaststelling door de provincie Utrecht, te verzenden naar 

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

c. het gebiedsdocument ter kennis te brengen van provinciale staten van Noord-

Holland; 

d. de portefeuillehouder Stelling van Amsterdam te machtigen eventuele tekstuele 

wijzigingen aan te brengen in het gebiedsdocument. 

  

4. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden H. Putters 

en H.K. Bos (SP) over 

 “ feestje” Westfrisiaweg (29) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 
Behandeling Motie 

Brugbediening (12 november 

2007) 

 

 

Het college besluit: 

1. De motie van de Staten 8- 12 (207) uit te voeren en te onderzoeken waar het 

mogelijk en zinvol is de brugopeningstijden uit te breiden. 

2. De 24- uurs bediening op provinciale vaarwegen met potentie te stimuleren. 

  

6. 
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. 
- Opschalen windturbine op perceel Zwinweg 38 te Anna Paulowna, gemeente Anna 

Paulowna,  

- Verplaatsen bedrijf Buisman Tuinmachines vof van het Oosteinde 59 naar nummer 

67 in Oosthuizen, gemeenge Zeevang,  

- Realiseren 2
e
 bedrijfswoning aan de Purmerenderweg 40 te Zuidoostbeemster, 

gemeente Beemster,  

- Realiseren van 18 woningen aan het Klaverlaantje te Abbenes, gemeente 

Haarlemmermeer,  

- Voor het realiseren van 10 woningen, een parkeergarage, bergingen, een 

fietsenstalling en een containerruimte na het slopen van de gebouwen aan de 

Hobbemakade 30 en Pieter de Hooghstraat 9 en 11 te Amsterdam, gemeente 

Amsterdam,  
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Onderwerp 

 

Besluit 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan Oostknollendam, Jisp en Neck, gemeente Wormerland,  

 

  

7. 
Startnotitie dijkversterking 

Markermeerdijk Hoorn-Edam 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Startnotitie MER dijkversterking Markermeerdijk Hoorn-

Edam van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en te constateren dat 

deze op hoofdlijnen overeenkomt met het provinciale en rijksbeleid inzake 

kustverdediging; 

2. de  m.e.r. procedure voor de dijkversterking Markermeerdijk Hoorn-Edam te 

starten; 

3. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per brief hiervan op de hoogte 

te stellen; 

4. de Commissie MER, de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam, Westerkoggeland en 

Zeevang en andere wettelijke adviseurs formeel de startnotitie en bijhorende 

documenten toe te sturen en hen advies voor de richtlijnen te vragen. 

5. Provinciale Staten van Noord-Holland per brief actief te informeren; 

6. over te gaan tot  publicatie in dag- en weekbladen van de inspraaktermijn op de 

startnotitie en de onder 4 genoemde bestuursorganen te verzoeken de startnotitie 

voor de duur van 8 weken ter visie te leggen. 

  

8. 
Rapport inspectie jeugdzorg: 

hertoets Bureau Jeugdzorg 

Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport van de inspectie jeugdzorg inzake de hertoets 

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH), dat een positief beeld schetst van de 

onderzochte sectoren Jeugdbescherming en Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling.  

2. De aanbevelingen voor de provincie over te nemen. Deze aanbevelingen luiden: 

              - BJZNH ondersteuning te bieden om het personeelsverloop te kunnen                

managen; 

             -  in gesprek gaan met BJZNH en de zorgaanbieders  met het doel de 

wachttijden  zo veel mogelijk terug te dringen; 

             - erop toezien dat BJZNH de door de inspectie beschreven aanbevelingen 

binnen afgesproken termijn uitvoert.  

               De aanbeveling met betrekking tot ondersteuning op personeelsbeleid krijgt 

uitvoering bij het speerpunt over investeren in de jeugdhulpverlener, zoals 

genoemd in de Kaderstellende notitie Beleidskader Jeugdzorg 2009-2012, dat 

recentelijk door PS is vastgesteld. 

3. BJZNH  door middel van brief te berichten over het standpunt van GS en haar uit te 

nodigen voor een gesprek om afspraken te maken over de uitvoering van de 

aanbevelingen en opmerkingen van de inspectie. 

4. De inspectie door middel van brief te berichten over de reactie van GS ten aanzien 

van het rapport en de aanbevelingen. 

5. PS conform brief te informeren.    

  

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

  over de nummers: 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 1, 2 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 8 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 6 
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H. IJskes tel. (023) 514 34 13 3, 7 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 4, 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.  
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