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OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 juni 2008
Onderwerp
1.
Ontwerp actieplan geluid in
kader EU richtlijn
omgevingslawaai

2.
Handelingskader
Investeringsbudget Landelijk
Gebied en Grond

3.
Opheffen voorziening Govera

Besluit

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het ontwerp actieplan geluid en de hierin opgenomen
beleidsuitgangspunten voor de toepassing van stil asfalt op provinciale wegen;
- Een plandrempel voor dit plan te kiezen en hierbij te kiezen voor de
voorkeursoptie: een plandrempel van 65 dB voor de planperiode 2010-2012.
Realisatie van deze optie is mogelijk door primair in te zetten op de toepassing van
stil asfalt op (bepaalde) provinciale wegen;
Het ontwerp actieplan geluid vast te stellen en vrij te geven voor de verplichte
inspraak;
Het ontwerp actieplan voor te leggen aan de PS-commissie WAMEN
Na 2 jaar (2010) en na afloop van de planperiode (2013) de toepassing van stil
asfalt en de meerkosten daarvan te evalueren en GS daarover te rapporteren.

Het college besluit:
tot de volgende belangrijkste wijzigingen c.q. aanvullingen van het Handelingskader
ILG en Grond:
• overgegaan kan worden tot wettelijke onteigening voor ILG
doelen indien andere instrumenten geen of onvoldoende
resultaten opleveren;
• individuele standaardgrondaankopen voor ILG doelen tot € 5
mln kunnen ambtelijk worden afgedaan. De vakgedeputeerde(n)
worden geïnformeerd over de aankoopvoorstellen die wel en niet
tot transacties leiden;
• politiek-bestuurlijk gevoelige aankopen worden altijd aan de
vakgedeputeerde(n) voorgelegd;
• in het kader van de realisatie van de Ecologische
Hoofdstructuur:
o geldt een nee, tenzij principe voor de subsidiering van
aankopen van bestaande natuur. Het college bepaalt of
er sprake is van onomkeerbare schade die niet op
andere manieren kan worden voorkomen;
o kan vervreemding van gesubsidieerde aankopen natuur
alleen plaatsvinden na goedkeuring van het college,
waarbij tevens de bestemming wordt bepaald van de
vrijkomende middelen;
o wordt de minister van LNV gevraagd om de koopplicht
op te schorten voor de gebieden waar in het kader van
de Herijking EHS sprake is van ontgrenzing;
• het aankondigen van een bedrijfsverplaatsingsregeling ten
behoeve van ILG;
en stelt daarmee het vernieuwde handelingskader vast.

Het college besluit:
- De huisvesting van GOVERA bij de provincie Noord-Holland niet meer te
faciliteren en over te dragen aan de provincie Utrecht;
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-

4.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden K. Gunster
en R. J. de Graaf (SP)
betreffende milieuvergunning
Corus (nr. 33)
5.
Omkeren procedure Natura
2000 Naardermeer

6.
Gedragscode bestuurders

De voorziening GOVERA met stand € 161.506,25 op te heffen en de middelen die
daarin zijn gereserveerd over te boeken naar de provincie Utrecht;
Het juridisch advies mee te nemen in de eerstvolgende stuurgroep en de partijen te
verzoeken een juridische overeenkomst op te stellen;
De jaarlijkse bijdrage van € 82.500,00 voortaan aan de provincie Utrecht over te
maken.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In afwijking van het gestelde in het Plan van Aanpak Natura 2000 Noord-Holland
ook voor het Natura 2000 gebied Naardermeer het ontwerp beheerplan op te stellen
vóór 1 september 2009.
2. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met brief te informeren en
te verzoeken ook voor het Naardermeer te wachten met de definitieve vaststelling
van het aanwijzingsbesluit tot na 1 september 2009.
3. Provinciale Staten met brief over dit besluit te informeren.

Het college besluit:
- Provinciale Staten door middel van brief te berichten dat het college – met een
enkele aanbeveling en opmerking – kan instemmen met de ontwerp-gedragscode.

7.
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
- Realiseren 266 recreatiewoningen, een ophaalbrug en 15 vaste bruggen op het
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
terrein van Camping ’t Rietbos te Oost Graftdijk, gemeente Graft-De Rijp,
- Voor de bouw van 3 appartementen aan de Leimuiderdijk 53 te Rijsenhout,
gemeente Haarlemmermeer,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan “ Krommeniedijk” , gemeente Zaanstad,
- Bestemmingsplan “ Het Wijde Blik 2004”, gemeente Wijdemeren,
8.
Bestemmingsplan
Woongebied Oosterdel,
gemeente Langedijk

Het college besluit:
- goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Woongebied Oosterdel;
- reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen buiten beschouwing blijven.

9.
Structuurvisie provincie
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het werkplan 2008 Structuurvisie (bijlage 1) en het
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2.

bijbehorend tijdschema, waarin een aantal fasen wordt onderscheiden:
o fase 1, het verkennen van regionale verlangens en (markt)initiatieven tot
en met augustus 2008;
o fase 2, het uitdragen van de provinciale belangen en het breed bespreken
van een eerste versie van de structuurvisiekaart tussen augustus en oktober
2008;
o fase 3, het opstellen van de (conceptontwerp)structuurvisie en bepalen van
het uitvoeringsprogramma tussen oktober en december 2008;
o fase 4, het ter visie leggen van de (ontwerp)structuurvisie en het
vaststellen van de structuurvisie door Provinciale Staten (mei 2009).
Kennis te nemen van het discussie-voorstel tot indeling en vaststelling van het
provinciaal belang en dit te bespreken op het GS-themaberaad van 24 juni 2008.

3.
a. Te bepalen welke collegebrede verkenningen ten behoeve van de structuurvisie door
het college van Gedeputeerde Staten worden uitgevoerd;
b. Deze verkenningen toe te delen aan de verschillende collegeleden;
c. De uitkomsten van deze verkenningen na het zomerreces terug te melden aan het
college van Gedeputeerde Staten en te betrekken bij voorstellen ter zake doende.
10.
Voortgangsrapportage
Bodemsanering 2007

11.
Richtlijnen MER Zwakke
Schakel Hondsbossche en
Pettemer Zeewering

Het college besluit:
- kennis te nemen van de “ Voortgangsrapportage Bodemsanering 2007”.
- Provinciale Staten over deze rapportage te informeren..

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) voor de opzet en inhoud van het Milieueffectrapport (MER) en van de
inspraakreacties op de startnotitie Dijkversterking Zwakke Schakel Hondsbossche
en Pettemer Zeewering;
- Het advies van de Commissie voor de m.e.r. over te nemen en dit als richtlijnen
voor het op te stellen MER vast te stellen;
- De initiatiefnemer, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, per brief
hiervan op de hoogte te stellen.

12.
Rapportage compensatiebeleid Het college besluit:
2007
1. Kennis te nemen van ‘Rapportage uitvoering compensatiebeleid 2007’.
2. Provinciale Staten met brief over deze rapportage te informeren.
13.
Extra werk aansluitend op
bestek N231 Vrouwenakker
ter voorkoming separaat werk
aan dezelfde weg later in het
jaar

Het college besluit:
- in te stemmen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzondering op de
aanbestedingsregel, dat bij bedragen tussen € 45.000 en € 206.000 meervoudig
wordt aanbesteed, zodanig dat onderhands de opdracht tot inpassing groot
onderhoudswerk N231 in de geplande werkzaamheden voor de brug
Vrouwenakker is aanbesteed, waardoor extra verkeershinder door werk aan de weg
later dit jaar is voorkomen.
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14.
Jaarverslagen 2007 OV-Taxi

15.
Subsidie Boerenlandpad:
Molenpad

16.
Vaststellen plafond
cofinanciering Wadden
fondstender 2007

Het college besluit:
1. De jaarverslagen 2007 voor de OV-Taxi regio’s Noord-Holland Noord, Gooi en
Vechtstreek en Zuid-Kennemerland / IJmond vast te stellen;
2. De jaarverslagen ter informatie te sturen aan provinciale staten.

Het college besluit:
- Onder toepassing van de in de Subsidieverordening ILG opgenomen
afwijkingsbevoegdheid af te wijken van de in de ‘Subsidiecriteria ten behoeve van
het provinciaal Meerjarenprogramma deel B’ opgenomen doelstelling
“Wandelpaden over boerenland” en
- als vergoeding voor het realiseren en beheren van boerenlandpad en de daardoor
gederfde inkomsten niet € 0,45 maar € 0,75 per strekkende meter beschikbaar te
stellen;
- Onder toepassing van de in de Subsidieverordening ILG opgenomen
afwijkingsbevoegdheid af te wijken van:
-artikel 4b, kosten gemaakt voorafgaand aan de ontvangstbevestiging zijn niet
subsidiabel;
-artikel 5, lid 3, een aanvraag om subsidie wordt ingediend voor een begin wordt
gemaakt met de uitvoering van de activiteiten en
- op grond van artikel 3, lid 1 van de Subsidieverordening ILG Noord-Holland 2007
een budgetsubsidie van € 7.462,- te verstrekken aan de Stichting WandelplatformLAW voor het project ‘Boerenlandpad Molenpad’;
- Stichting Wandelplatform LAW te verzoeken de met de beschikking meegezonden
‘Schadevergoedingsovereenkomst’ gesloten tussen de heer Wesselingh en
Gedeputeerde Staten aan de heer Wesselingh te doen toekomen;
- Stichting Wandelplatform-LAW met beschikking hierover te informeren.

Het college besluit:
- Tot het vaststellen van het subsidieplafond voor cofinanciering van de tender 2007
van het Waddenfonds op €750.000
- Publicatie van dit subsidieplafond in het provinciaal blad.

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

G. Schokker
R. Fillet
L. van Hees
M. Lansdaal
J. Duivenvoorde
K. Grevers
J. Duin

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 40 99

over de nummers:
15
6
1, 4, 5, 10, 12
7, 8, 9,
11
3, 13, 14
2, 16
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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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