
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 mei 2003

1

Onderwerp Besluit

1.
Loco-commissaris der
Koningin.

Het college besluit de vervanging van de commissaris van de Koningin te regelen in die
zin dat achtereenvolgens de volgende personen als vervanger optreden:
H.M.Meijdam, J.J.Schipper,  C.Mooij, mw.R.Kruisinga, A.Moens, P.J.M.Poelmann.

2.
Portefeuilleverdeling Het college besluit de portefeuilleverdeling  in aanvulling op de afspraken in het

Collegeprogramma nader aldus vast te stellen:

Verfijning onderdelen van portefeuille-verdeling:

gedeputeerde Meijdam:
•  strategie en beleidsplanning
•  CoördinatieCommissie Regionale Samenwerking Amsterdam
•  Wieringerrandmeer

gedeputeerde Schipper:
•  Landinrichting
•  Ontwikkeling en Beheer Openluchtrecreatie
•  Integrale subsidie en gebiedsprogramma’s
•  Provinciaal Overleg Landelijk Gebied

gedeputeerde Moens:
•  Emancipatie
•  Ontgrondingen
•  Ontwikkeling  en Beheer Natuur

gedeputeerde Poelmann:
•  PS, GS,
•  Bestuurlijke Samenwerking
•  Financieel toezicht gemeenten
•  Voormalig personeel
•  Kennis en strategie
•  Commissie Beleidsevaluatie
•  Provinciale Ombudsfunctie
•  Provinciale Rekenkamer
•  Commissie Administratief Beroep
•  Burgerinitiatief/referendum
•  Projecten managementondersteuning
•  Markermeer en Ijsselmeer
•  Waddenzeegebied
•  Groene Hart
•  Gebiedsprogramma Noord-Hollands Midden
•  Restauratieplan Vecht
•  Landschapsbescherming en advisering
•  Personeelsbeleid en Organisatie
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gedeputeerde Kruisinga:
•  Onderwijs
•  Veelzijdig Personeelsbeleid
•  Archief

commissaris van de Koningin:
•  Openbare orde en veiligheid
•  Internationale Betrekkingen
•  Ontwikkelingssamenwerking
•  Facilitaire Zaken; leveringen door derden
•  Huisvesting en provinciale eigendommen
•  Juridische Zaken
•  Archiefinspectie
•  Coördinatie veiligheidsgebieden
•  Risicokaart
•  vervanger gedeputeerde Meijdam voor IPO en Randstad

3.
Benoeming provinciale
commissarissen

Het college besluit:
1. in afwachting van een nadere discussie over provinciale deelnemingen ( in

september) geen wijziging te brengen in de provinciale commissariaten; voorzover
herbenoemingen nu aan de orde zijn zullen te benoemen commissarissen
schriftelijk dienen te verklaren dat zijn zullen terugtreden als de heroverweging van
de provinciale deelnemingen is afgerond en definitief tot benoemingen zal worden
overgegaan.

2. Dat het aandeelhouderschap zal worden behartigd door de portefeuillehouder van
het beleidsterrein waarin de provinciale deelneming actief is.

3. het presidium te informeren over de besluiten 1 t/m 3 met het verzoek deze ter
kennis te brengen van de vakcommissie..

4.
Actualisering PMI 2003-2007 Het college besluit:

1. De ontwerp-Voordracht  “Actualisering PMI 2003-2007” voorlopig vast te stellen;
2. Provinciale Staten voor te stellen de volgende kredieten te verlenen als uitvloeisel

van de Actualisering:
Wegen
a.  Westelijke Randweg Beverwijk (projectcode alg-03) € 22.200.000,=
waarvan € 11.200.000,= ten laste van de kapitaalslasten komt
b.  N231, reconstructie Schinkeldijkje, gemeenten Aalsmeer en Amstelveen
(projectcode N231-02) € 9.141.000,=
waarvan € 2.841.000,= ten laste van de kapitaalskasten komt
c.  Reconstructie kruispunt N232-verbindingsweg A9, gemeente Haarlemmermeer
(projectcode N232-04) (verhoging krediet) € 586.000,=
waarvan € 411.700,= van het totale krediet van € 1.387.000,=  ten laste van de
kapitaalslasten komt
d.  Reconstructie kruispunt N242-De Omval, gemeente Alkmaar
(projectcode N242-07) (verhoging krediet) € 103.000,=
e.  Voorbereidingskrediet N248, vervangen Stolperophaalbrug over het kanaal
Stolpen-Schagen, gemeente Zijpe (projectcode N248-01) € 420.000,=
f.  Voorbereidingskrediet N248, aanleg parallelweg, gedeelte N245-N249,
gemeenten Zijpe en Schagen (projectcode N248-03) € 300.000,=
g.  Verdubbeling N302, gedeelte Oostergouw-Rijweg, gemeente Hoorn
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(projectcode N302-01) € 6.051.000,=

Fietspaden
h.  N231, reconstructie/aanleg fietspad langs de Bosrandweg, gemeente
Aalsmeer (projectcode N231-03) € 408.000,=
waarvan € 0,= ten laste van de kapitaalslasten komt
i.  Voorbereidingskrediet K20, fietsbrug ter plaatse van Geestmerambacht,
gemeenten Alkmaar en Langedijk (projectcode K20-01) € 345.000,=

Verkeersveiligheid
j.  Reconstructie kruispunten N208 en aanpassen groene golf op de N208,
gemeente Haarlem (projectcode N208-03) € 113.000,=
k.  Reconstructie kruispunt N231-uitrit Amsterdamse Bos, gemeente Aalsmeer
(projectcode N231-04) € 1.059.000,=
waarvan € 510.000,= ten laste van de kapitaalslasten komt
l.  N243, verbeteren kruispunt Jisperweg, gemeente Beemster
(projectcode: N243-01) (verhoging krediet) € 895.000,=
m. Reconstructie N244/N246 nabij de Kogerpolderbrug, gemeente Schermer
(projectcode N244-02) € 841.000,=
n.  N246, aanleg linksafstrook Markenbinnen, gemeente Graft-De Rijp€ 157.000,=
o.  Reconstructie kruispunt N250-Ravelijnweg, gemeente Den Helder
(projectcode N250-02) € 837.000,=
waarvan 2/3 van de kosten ten laste van de kapitaalslasten komt
p.  Alternatieve verlichting N513-Van Oldenborghweg, gemeente Castricum
(verhoging krediet) € 36.000,=
waarvan € 0,= ten laste van de kapitaalslasten komt
q.  N522, verbeteren verkeersveiligheid ter hoogte van het benzinestation
in Ouderkerk a/d Amstel (projectcode N522-04) € 125.000,=

Openbaar vervoer
r.  Realisatie bus/fietsviaduct over de A4 (zijtak Zuidtangent) € 15.500.000,=
waarvan € 718.500,= ten laste van het PMF (gereserveerd budget Zuidtangent)
en € 0,= ten laste van de kapitaalslasten komt

Vaarwegen
s.  Vervangen Kerkbrug over het kanaal Omval-Kolhorn, gemeente Alkmaar
(projectcode K04-01) € 340.000,=

Totaal kredietaanvragen€ 59.457.000,=

Bijdrage uit het Provinciaal Mobiliteitsfonds:

t. Externe projectkosten studiefase PMI  € 350.000,=

3. Provinciale Staten voor te stellen deze Voordracht in samenhang met het
Voorjaarsbericht 2003 in mei a.s. te agenderen.

5.
Verhuizing MHP als gevolg
van verkoop Nieuwe Gracht 7

Het college besluit een bijdrage te verlenen van € 109.000 voor de verbouwing en
inrichting van de nieuwe huisvesting van de Stichting Museaal en Historisch Perspectief
Noord-Holland aan het Leidseplein in Haarlem.

6
Consolidatieplan Fort
Uitermeer

Het college besluit:
1. Om zonder verdere condities te starten met het project op basis van de reeds

toegezegde € 399.325,= uit het FINH en opdracht te geven tot het uitwerken van
het consolidatieplan tot bestekniveau voor een bedrag van ca. € 10.700,= incl.
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BTW.

2. Aan PS in het kader van het Voorjaarsbericht 2003 voor te stellen om de FINH-
bijdrage voor het Fort Uitermeer (PS-besluit dd. 18 november 2002) met € 399.325
te verhogen naar € 798.650 en deze ten laste te brengen van het vrije budget binnen
het FINH.

3. In het kader van Begroting 2004 het voorstel in te brengen om ten behoeve van het
beheer en onderhoud na de consolidatie jaarlijks structureel een bedrag van € 5.000
in de begroting op te nemen.

7.
Afkoop beheer Stichting
Mainport en Groen

Het college besluit:
1. Aan provinciale staten voor te stellen het in 1996 afgesproken provinciale aandeel

in de jaarlijkse kosten van het beheer en onderhoud van bepaalde deelprojecten van
het Uitwerkingsplan Mainport en Groen in 2003 ter beschikking te stellen van de
Stichting Mainport en Groen, en wel in de vorm van een afkoopsom ter grootte van
€ 1,5 miljoen;

2. Dat voorstel te betrekken bij de integrale afwegingen in het kader van het
Voorjaarsbericht 2003;

3. Het bestuur van de stichting over deze besluiten te informeren middels bijgaande
brief.

8.
Ontwerp-Voorjaarsbericht
2003

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorstellen ten laste van de algemene middelen zoals die zijn

opgenomen in het ontwerp-Voorjaarsbericht 2003 (N.B. de UNA-projectvoorstellen
worden separaat aan het college voorgelegd),

2. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om de besluitvorming van het
college over het ontwerp-Voorjaarsbericht, alsmede over de overige besluitvorming
van het college van heden, 6 mei, voor zover relevant voor dit Voorjaarsbericht, in
het ontwerp-Voorjaarsbericht te verwerken en een preambule toe te voegen  over de
relatie tot het nieuwe collegeprogramma,

3. Het ontwerp-Voorjaarsbericht, na verwerking van de besluitvorming door het
college, ten behoeve van de advisering door de PS commissies resp. de vaststelling
door Provinciale Staten, toe te  zenden aan de Statengriffier,

4. In te stemmen met de in de bijlage bij deze nota opgenomen af te wijzen
voorstellen,met enige aanpassingen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 3
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 6, 7
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 8
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 5
L.Zwart tel. (023)  5143528 4

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.
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