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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 maart 2007
Onderwerp

1.
Uitzondering op aanbesteding
assessment bureaus

Besluit

Het college besluit:
a. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt a en de lopende contracten
met de assessment bureaus AVOP en LTP te verlengen.
b. De maximale waarde van de verlenging te bepalen op € 50.000.

2.
Procedure tot gebruikmaking Het college besluit:
van de uitzonderingsclausule
1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
op de aanbestedingsregels
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de aanbestedingsregels
voor de tijdelijke inhuur van
inzake de opdracht tot:
een salarisadministrateur AFD
- tijdelijke inhuur van een salarisadministrateur van 1 april tot 1 juli.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur van de directie Middelen om de opdracht
tot uitvoering te verlenen.
3.
Reactie op de beantwoording
door GS van Open brief SP:
AMK
4.
Verhoging subsidieplafond
DV Cultuureducatie NH 2007

5.
Aanwijzing ex art. 37 WRO
aan gemeente Wijdemeren:
verdieping Loosdrechtse
Plassen

Het college besluit:
- De beantwoording van de schriftelijke vragen van het statenlid mw. C. Boelhouwer
(SP) vast te stellen.

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond van de Deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland vast
te stellen.
2. Het besluit door middel van het Provinciaal Blad bekend te maken.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. over de
Strategische Milieubeoordeling Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen.
De commissie voor de m.e.r. is van oordeel dat voor het aanwijzingsbesluit de
essentiële informatie in het SMB aanwezig is.
2. De raad van de gemeente Wijdemeren op grond van artikel 37 lid 4 WRO te
verplichten een bestemmingsplan vast te stellen of te herzien. Dit kan in de vorm
het voortzetten/hervatten van de afgebroken procedure voor het ontwerp van de
Partiële herziening bestemmingsplan Plassengebied 2002, dan wel in de vorm van
het starten van een nieuwe procedure teneinde een bestemmingsplan vast te stellen;
3.

De raad van de gemeente Wijdemeren op grond van artikel 37, lid 5 WRO de
volgende inhoudelijke aanwijzingen te geven:
• Er komen enkele diepe putten voor ‘natuurlijke slibvang’ (verdiepingen)
(Streekplan Noord Holland Zuid). Het betreft minimaal 3 diepe putten.
• De gezamenlijke oppervlakte van de verdiepingen bedraagt ca. 120 ha.
(Streekplan Noord Holland Zuid).
• In het bestemmingsplan worden zodanige bestemmingen en voorschriften
opgenomen dat het verdiepingenplan van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen
tot uitvoering kan komen. Het bestemmingsplan moet tevens een grondslag
bieden voor de ontgrondingenvergunning. De ontgrondingenvergunning is
MER-plichtig.
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•

•

•

•

De verdiepingen worden aangelegd op de op bijgaande kaart aangewezen
locaties. Deze locaties komen overeen met de locaties zoals deze waren
aangewezen in het ontwerp van de Partiële herziening bestemmingsplan
Plassengebied 2002;
Bij het opstellen van de Strategische Milieubeoordeling voor het
bestemmingsplan kan gebruikt worden gemaakt van het SMB behorende bij
deze aanwijzing ex. art. 37 WRO.
De aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. in het toetsingsadvies te
betrekken in het SMB voor het bestemmingsplan en/of MER voor de
ontgrondingenvergunning.
Varianten binnen het verdiepingenplan zijn mogelijk, mits voldaan wordt aan
het voorgaande.

6.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden mevrouw J.
Geldhof , L.M. Cornelissen en
H.W. Struben (D66) over de
kustbus
7.
Beantwoording statenvraag
van het statenlid H.W.
Berkhout (D66) over
uitvoering PS aanvaarde
initiatiefvoorstel “ Wegen om
te bevaren”
8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- realiseren camping op perceel Groet 2 te Warmenhuizen, gemeente Harenkarspel,
- realiseren van een appartementencomplex op de hoek van de Boterdijk/Drechtdijk
in De Kwakel, gemeente Uithoorn,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- bestemmingsplan “ Kostverlorenstraat e.o., gemeente Zandvoort,

9.
Inspectieprogramma BRZO en Het college besluit:
BeterZo BRZO
Het ‘ inspectieprogramma BRZO’99 2007-2011 BRZO regio West’ vast te stellen.
10.
Culturele samenwerking
Pommeren (Prezent)

11.
Vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie

Het college besluit:
- de stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland door middel van brief te informeren
over het voornemen om, onder het voorbehoud van instemming door Provinciale
Staten in het kader van het Voorjaarsbericht 2007, eenmalig subsidie te verlenen
voor het project Prezent.

Het college besluit:
1. Vast te stellen dat er middelen terugvloeien in de reserve UNA projectbudget
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2.

3.

vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie, mede als gevolg van het lager vaststellen
van subsidies door extra Europese POP-cofinanciering;
De middelen die tot 1 juni 2007 terugvloeien aan te wenden voor het alsnog
subsidiëren van projecten, die bij de vierde tender van de deelverordening
vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie onder het subsidieplafond terecht zijn
gekomen, in volgorde van het aantal punten dat ze hebben gekregen;
De gedeputeerde te machtigen opmerkingen van het college te verwerken.

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

B.Adema
Y.de Groot
M. Lansdaal
K. Grevers
K. van Eerde

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 31 80

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

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. 27-03-2007 openbaar
Datum:27-03-2007

