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1. 
Beantwoording statenvragen 
nr.57 van het Statenlid P. van 
Poelgeest (PvdD) inzake 
uitblijven Jaarverslagen van 
de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland (FBE) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2. 
N241 langereis; vaststellen 
inpassingsplan 
 

 
Het college besluit: 
1. Provinciale Staten te verzoeken:  

− De ingediende zienswijzen niet over te nemen; 
− Met uitsluiting van de bevoegdheid van de raden van Opmeer, 

Niedorp en Heerhugowaard tot vaststelling van een 
bestemmingsplan voor de in het Inpassingsplan opgenomen 
gebieden voor een periode van 5 jaar na de vaststelling: 

a. Het Inpassingsplan N241, herinrichting Langereis 
vast te stellen.  

b. Het vaststelde Inpassingsplan gedurende zes weken 
ter inzage te leggen. 

  
3. 
Inpassingsplan Natuurbrug 
Laarderhoogt 

 
Het college besluit: 
1. Het ontwerp-inpassingsplan “Natuurbrug Laarderhoogt”, naar 

aanleiding van de ingediende zienswijzen, gewijzigd vast te stellen. 
Dit met uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraden van 
Laren en Blaricum om voor die gronden een bestemmingsplan vast te 
stellen, waarbij de uitsluiting geldt voor een periode van 10 jaar na de 
vaststelling; 

2. De zienswijzen van reclamanten 1 tot en met 27 niet over te nemen; 
3. De zienswijze van reclamant 28 over te nemen en de verbeelding, 

regels en toelichting hieraan aan te passen; 
4. Het advies m.b.t. de verantwoording van het groepsrisico externe 

veiligheid - dat de verandering van het groepsrisico van de bestaande 
situatie naar de nieuwe situatie aanvaardbaar is - over te nemen 
(advies is bijgevoegd); 

5. Het vastgestelde Inpassingsplan gedurende zes weken ter inzage te 
leggen. 

  
4. 
Vaststellen 
‘Natuurbeheerplan Noord-
Holland’  
 

 
Het college besluit: 
1. het Natuurbeheerplan, welke voor inspraak ter inzage gelegd is, voor 

de agrarische beheertypen, de natuur beheertypen en de nieuwe 
begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur, definitief vast te 
stellen;  

2. de digitale kaarten van het Natuurbeheerplan, welke nodig zijn voor 
de uitvoering door Dienst Regelingen, vast te stellen; 

3. de nota van beantwoording op het ontwerp-Natuurbeheerplan vast te 
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stellen en aan de indieners van zienswijzen te sturen; 
4. in het kader van de actieve informatieplicht ex artikel 167, tweede lid, 

van de Provinciewet, Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde 
brief; 

5. de gedeputeerde Natuur te machtigen tekstuele wijzigingen aan te 
brengen. 

  
5. 
Wadden: Schriftelijke ronde 
agenda Regionaal College 
Waddengebied 23 september 
2010  
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal College 

Waddengebied van 23 september 2010. 
2. In te stemmen met de Terms of Reference (TOR) voor een duurzame 

toerisme strategie en de bijbehorende provinciale financiering van  
€ 8.333,33, onder voorbehoud van vaststelling van de provinciale 
begroting van 2012. 

3. In te stemmen met de benoeming van de heer J. Verhulst 
regiodirecteur DRZ Noord, ministerie van LNV, als opvolger van de 
heer H.R. Oosterveld in de regiocommissie Waddenfonds. 

4. In te stemmen met het jaarplan en de begroting 2011 van het RCW en 
het Steunpunt Handhaving Waddenzee (SEPH-W) maar, in afwijking 
van het voorstel van het RCW, conform 2010 uit te gaan van een 
bijdrage van N-H van resp. € 40.600,- en € 11.500,-, onder 
voorbehoud van vaststelling van de provinciale begroting van 2011. 

  
6. 
Plan van Aanpak Geniepark 
 

 
Het college besluit: 
− In te stemmen met het door de gemeente Haarlemmermeer 

opgestelde Plan van Aanpak Geniepark, waarin onder meer de 
uitgangspunten staan beschreven voor het realiseren van een 
voorlopig ontwerp Geniepark inclusief realisatiestrategie; 

− Akkoord te gaan, in afwijking van de Structuurvisie Noord-Holland 
2040, met het uitgangspunt om binnen het Nationaal Landschap en 
UNESCO-Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, daar waar het 
Geniepark gepland is, een onbebouwde zone rondom de Geniedijk 
aan te houden van 150 meter ten zuiden van de buitenste oever van 
het voorkanaal en 50 meter ten noorden van de buitenste oever van 
het achterkanaal. De gemeente Haarlemmermeer zal bij het opstellen 
van het bestemmingsplan formeel een ontheffing moeten aanvragen.  

− Akkoord te gaan met het instellen van een kwaliteitsteam dat het op 
te stellen “Voorlopig Ontwerp Geniepark” zal toetsen op ruimtelijke 
kwaliteit. De PARK neemt zitting in het kwaliteitsteam.  

− Akkoord te gaan met de rol van mede-opdrachtgever voor het 
ontwikkelen van een voorlopig ontwerp Geniepark en de directeur 
Beleid te machtigen dit Plan van Aanpak te tekenen namens de 
provincie. 

  
7. 
Goedkeuring 
Waterbeheerplan Amstel, 
Gooi en Vecht 

 
Het college besluit: 
1. Goedkeuring te verlenen aan het Waterbeheerplan Amstel, Gooi en 

Vecht. 
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 2. Het hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht, mede namens de 
provincie Utrecht, van dit besluit per brief in kennis te stellen.  

3. Provinciale Staten hiervan per brief in kennis te stellen. 
  
8. 
Leidraad Landschap en 
Cultuurhistorie en Handboek 
Ontwikkelen met Ruimtelijke 
Kwaliteit 
 

 
Het college besluit: 
1. De wijzigingen in de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie naar 

aanleiding van de aangenomen amendementen in de PS vergadering 
van 21 juni 2010 vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van het Handboek Ontwikkelen met Ruimtelijke 
Kwaliteit. 

3. Gemeenten een gedrukt exemplaar van de Leidraad en het Handboek 
toe te sturen. 

  
9. 
Voordracht leden van de 
Adviescommissie Ruimtelijke 
Ontwikkeling (ARO) 
 

 
Het college besluit: 
1. Bijgaand Reglement Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling vast 

te stellen; 
2. De voorgestelde leden van de Adviescommissie Ruimtelijke 

Ontwikkeling te benoemen; 
3. Over te gaan tot honorering conform voorstel (passend) binnen de 

daartoe strekkende Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- 
en commissieleden Noord-Holland 2010); 

4. Provinciale Staten middels inliggende brief te informeren; 
5. De voorgesteld leden te informeren middels brief; 
6. Het Reglement Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling te 

publiceren in het provinciaal blad. 
  
10. 
Partiële herziening 
Structuurvisie 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de partiële herziening van de provinciale 

Structuurvisie en de verordening op het onderwerp EHS, ecologische 
verbindingszones en weidevogelleefgebied.  

2. in te stemmen met de partiële herziening van de provinciale 
Structuurvisie en de verordening op het onderwerp Intensieve 
Veehouderij in de lijn van amendement 8-3 zich beperkend tot het 
gebied van grootschalige landbouw. 

3. in te stemmen met de partiële herziening van de provinciale 
Structuurvisie en de verordening op het onderwerp Intensieve 
Veehouderij in de lijn van amendement 8-3 en dit ook door te voeren 
voor het gebied van gecombineerde landbouw.  

4. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te mandateren de aangegeven 
partiële herziening in procedure te brengen;  

5. PS middels brief op de hoogte te stellen van de voorgenomen partiële 
herzieningen in de Structuurvisie en de Verordening en ten aanzien 
van de onderwerpen EHS en Intensieve Veehouderij een herziening 
voor te stellen.  

  
11. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed 

 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
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te keuren 
bestemmingsplannen en 
verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
− Het in gebruik nemen en verharden van agrarisch veengebied voor 

niet-agrarische bedrijfsactiviteiten op het perceel geleten aan de 
Osdorperweg 580-592 te Amsterdam,  

 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
− Bestemmingsplan “Schalkwijkerweg”, gemeente Haarlem,  

  
12. 
Oormerken restgelden 
topsportaccommodaties voor 
Wagener Hockeystadion 
 

 
Het college besluit: 
1. Het restantbudget van de EXIN-H sportaccommodaties van 

€2.050.000,- te oormerken voor de vernieuwing van het Wagener 
Hockeystadion. 

2. Dat een voorwaarde voor subsidieverlening is, dat de KNHB voor 31 
december 2011 een complete inhoudelijke en financiële 
subsidieaanvraag heeft overlegd. 

3. Dat Provinciale Staten definitief over de subsidieaanvraag zullen 
besluiten. 

4. De KNHB te informeren over bovenstaand besluit middels brief. 
  
13. 
Programma ambtsbezoek 
cvdK aan de gemeente 
Hilversum op 29 september 
2010  

 
Het college besluit: 
− Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de 

commissaris van de Koningin aan de gemeente Hilversum op 29 
september 2010. 

  
14. 
Verslag Vertrouwenspersoon 
Klokkenluidersregeling 1 mei 
2006 – 1 mei 2010  

 
Het college besluit: 
− Het verslag van de vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling over 

de periode 1 mei 2006 tot 1 mei 2010 ter informatie aan te nemen. 
Het verslag ter kennisneming te zenden aan PS en aan de OR. 

  
15. 
Vordering stilstandkosten bij 
Rijkswaterstaat op basis van 
overeenkomst NHA 10508 
garantieregeling artikel 14  
 

 
Het college besluit: 
− In te stemmen met de brief aan Rijkswaterstaat samen met het advies 

van Houthoff Buruma over het recht van de provincie op het bedrag 
van € 735.000,00 aan stilstandkosten en op het bedrag van € 
69.915,61 aan wettelijke rente en hem 4 weken de gelegenheid te 
bieden hierop te reageren. 

  
16. 
Ontwerp Verordening 
stedelijke vernieuwing 2011  
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ontwerp Verordening stedelijke vernieuwing 

Noord-Holland 2011  
2. De gedeputeerde voor Stedelijke Vernieuwing  te mandateren 

eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen in de concept 
verordening naar aanleiding van de bespreking in ons college 

3. De ontwerp Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2011 
ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen. 
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17. 
Honoreren wijzigingsverzoek 
Zaanstad, UNA-ISV2 
 

 
Het college besluit: 
1. De aan gemeente Zaanstad verleende subsidie van € 2.970.404,- voor 

het project De Slinger in te trekken; 
2. de voor gemeente Zaanstad gereserveerde subsidie van € 978.608,-

voor het project Figaro te laten vervallen; 
3. een subsidie van € 3.949.012,- te verlenen aan gemeente Zaanstad 

voor het project Murano en Spoorstrip A. 
  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
B. Burger-Adema tel. (023) 514 46 39 1 
J. Duin tel. (023) 514 40 99 5, 6, 7, 12 
J. Duivenvoorde tel. (06) 5121 10 35 16 
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 13, 14 
K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 15 
L. van Hees tel. (023) 514 38 43 3, 4,  
F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 8, 9, 10, 11 
 
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.  
 
 
 
 

 


