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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 oktober 2009
Onderwerp

1.
Beantwoording statenvraag
(nr.59) van het Statenlid de
heer P. van Poelgeest (PvdD)
inzake
muskusrattenbestrijding/
onderzoek
2.
Nota van Antwoord
Voorontwerp Inpassingsplan
Wieringerrandmeer

3.
Beantwoording statenvraag
(nr.55) van het Statenlid
mevrouw J. Geldhof (D66)
over “Waterlands Wonen” en
de verklaring van geen
bezwaar die GS op 7 juli jl.
hebben afgegeven voor de
bouw van 750 woningen in
Zuidoostbeemster
4.
Subsidiebeleidvoorschotverlening subsidies

5.
Beantwoording statenvraag
(nr.56) van de Statenleden de
heer H. Putters en drs.
H.K.Bos (SP) over groot
onderhoud voor fietskluizen
bij Zuidtangent
6.
Vaststellen voordracht
tarieven nazorgheffing
stortplaatsen 2010
(tarieventabel 2010) en de

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de overleg- en inspraakreacties op het Voorontwerp
Inpassingsplan Wieringerrandmeer
2. In te stemmen met de voorgestelde antwoorden op de overleg- en inspraakreacties.
3. De antwoorden op de reacties te hanteren in de communicatie over het
voorontwerp-inpassingsplan.
4. De Nota van Antwoord toe te sturen aan de personen en instanties die op het
Voorontwerp Inpassingsplan schriftelijk gereageerd hebben.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De ‘Richtlijn voorschotverlening subsidies’ vast te stellen;
2. Het onder 1 genoemd besluit te publiceren in het provinciaal blad en op de website
www.noord-holland.nl;
3. De richtlijn en bijgaande notitie ter kennisname aan Provinciale Staten toe te sturen
door middel van brief.
4. De gesubsidieerde organisaties voor wie deze richtlijn gevolgen heeft te informeren
door middel van brief.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De voordracht vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten;
2. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2009 in te trekken;
3. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2010 vast te stellen;
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begroting 2010 van het “Fonds 4.
nazorg gesloten stortplaatsen
Provincie Noord-Holland”
5.
6.

7.
Vaststellen gefaseerde invoer
gewijzigd ‘Subsidiestelsel
Natuur en Landschapsbeheer’

8.
Structuurvisie Noord-Holland
2040, kwaliteit door
veelzijdigheid

Na vaststelling door Provinciale Staten van de “tarieventabel 2010” de
tarieventabel voor 2010 te publiceren in het Provinciaal blad.
De begroting 2010 “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland”
vast te stellen.
De vastgestelde begroting 2010 in het kader van de actieve informatieplicht aan te
bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer (SNL) in gewijzigde vorm, opnieuw vast
te stellen, bestaande uit de Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer, de
Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de Index natuur- en
landschapsbeheer, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese
Commissie en op basis van bestaande afspraken in het ILG akkoord;
2. Het SNL gefaseerd in te voeren vanaf 1 januari 2010 door de Uitvoeringsregeling
Natuur- en Landschapsbeheer voor alleen het beheer op gronden met agrarische
beheertypen van toepassing te verklaren en voor deze gronden het huidige
Programma Beheer te laten vervallen. Bestaande subsidieverplichtingen worden
uitgediend;
3. In tegenstelling tot het besluit van GS van 30 juni 2009, het Programma Beheer
(PSN) en de Natuurgebiedsplannen voor beheer op overige (natuur)gronden in
2010 wel van kracht te laten blijven;
4. De Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de SNL per 1
januari 2011 in werking te laten treden;
5. De Directeur Beleid te machtigen om redactionele wijzigingen aan te brengen in de
uitvoeringsregelingen voorafgaande aan de publicatie;
6. Publicatie van dit besluit, de Uitvoeringsregeling Natuur en Landschapsbeheer en
de Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap in het provinciaal
blad;
7. In het kader van de actieve informatieplicht ex artikel 167, tweede lid, van de
Provinciewet, Provinciale Staten te informeren met brief.

Het college besluit:
1. Naar aanleiding van de discussie met de Commissie ROG op 23 september jl. met
de werkgroep Wro uit de commissie ROG een aantal varianten voor de
bevoegdheden van de staten bij de advisering door de ARO (Adviescommissie
Ruimtelijke Ontwikkeling) te onderzoeken.
2. Voorgestelde wijzigingen gehoord de commissie ROG (2 juli 2009 en 23 september
2009) door te voeren in het concept ontwerp structuurvisie (2 september 2009).
3. Voorgestelde wijzigingen naar aanleiding van bestuurlijk overleg door te voeren in
het concept ontwerp structuurvisie (2 september 2009).
4. Omissies en redactionele wijzigingen aan te vullen cq door te voeren in het concept
ontwerp structuurvisie (2 september 2009).
5. De gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te mandateren het aanvaarde plan-MER
structuurvisie Noord-Holland 2040 (1 september 2009) aan te passen aan de
wijzigingen die doorgevoerd zijn ten aanzien van de besluitvorming op 1 september
en de besluiten uit deze Nota, die mogelijke effecten hebben op het milieu (te weten
a. de verhoogde ambitie windenergie, b. het mogelijk maken van agrarische
bouwblokken van 2 hectaren en c. het onderzoek naar optimalisering van het
bestaande haventerrein in het NZKG).
6. Voorgestelde wijzigingen in de Provinciaal Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie, op basis van voortschrijdend inzicht, door te voeren in het concept
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7.

Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (2 september 2009).
Voorgestelde wijzigingen in de kaarten bij de structuurvisie en de verordening door
te voeren in het concept ontwerp structuurvisie (2 september 2009) en het concept
Provinciaal Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (2 september 2009).

9.
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
− Voor een uitbreiding van de bloemenveiling FloraHolland op locatie Oost,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
gemeente Aalsmeer,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Bestemmingsplan Oud Zaandijk, gemeente Zaanstad,
10.
Samenwerkingsconvenant met Het college besluit:
de provincie Flevoland over
1. Bijgaand Convenant Toezicht en Handhaving Natuurbeschermingswet op de Grote
handhaving
Zoete Wateren aan te gaan met de provincie Flevoland.
Natuurbeschermingswet op de 2. Onder voorbehoud van goedkeuring van PS van de begroting 2010 en 2011 over te
Grote Zoete Wateren
gaan tot betaling voor de geleverde diensten door de provincie Flevoland.

11.
Programma ambtsbezoek aan
de gemeente Langedijk op 9
oktober 2009

12.
Startnotitie m.e.r.
dijkversterking
Wieringermeerdijk Omgelegde Stonteldijk

13.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2009 (7)

14.
Zienswijzen ex artikel 3.8
Wro aangaande het ontwerp
van het bestemmingsplan
“Distriport Noord-Holland”
gemeente Koggenland.

Het college besluit:
− Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Langedijk op 9 oktober 2009.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de startnotitie m.e.r. dijkversterking Wieringermeerdijk –
Omgelegde Stonteldijk van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en
te constateren dat deze op hoofdlijnen overeenkomt met het beleid van de provincie
en rijk;
2. de m.e.r. procedure voor de dijkversterking Wieringermeerdijk – Omgelegde
Stonteldijk te starten;
3. Provinciale Staten van Noord-Holland met brief te informeren;
4. de directeur Beleid te machtigen de tervisielegging voor te bereiden en betrokken
instanties te informeren over het GS-besluit.

Het college besluit:
1. de voorgestelde budgettair neutrale wijzigingen van de productenraming 2009 vast
te stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.

Het college besluit:
Zienswijzen omtrent het ontwerp van het bestemmingsplan “Distriport Noord-Holland”
bij de Raad van Koggenland naar voren te brengen, met betrekking tot de volgende
aspecten:
− Westfrisiaweg – geen rekening gehouden met verdubbeling van de weg;
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−

Solitaire kantoren – in strijd met het locatiebeleid;
Duurzaamheid – wel in de toelichting, niet in de regels verwoord.

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

J. Duin
J. Duivenvoorde
R. Fillet
K. Grevers
L. van Hees
F. Nederstigt

tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
4
1, 12
11
5, 13
6, 7, 10
2, 3, 8, 9, 14

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. 06-10-2009 openbaar
Datum:06-10-2009

