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Onderwerp Besluit

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer A.A.
de Vries (SP), inzake
buitenlandse dienstreis
Internationale
Waterconferentie Marrakech
gedeputeerde Poelmann

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Verslag bezoek International
Water Association (IWA)-
congres Marrakech.

Het college besluit het verslag vast te stellen.

3.
Notitie inzake uitvoering
deelverordeningen

Het college besluit zich voor te nemen om subsidieaanvragen, die aantoonbaar te laat
zijn ingediend, te weigeren.

4.
Water- en sanitatieproject
ZACH in vijf klinieken,
Zimbabwe

Het college besluit:
– uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 146.360,- beschikbaar te stellen voor het herstel van de water- en
sanitatievoorziening van vijf klinieken in Zimbabwe.

5.
Project Bouw dammen in
Ngangani en Muthetheni,
Kenia

Het college besluit uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het
projectvoorstel, een bedrag van €  59.812,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van
dertien dammen in Ngangani en Muthetheni, Kenia.

6.
Ontwerp Statenvoordracht bij
de partiele herziening
streekplan Noord-Holland
Zuid Hoofdstuk 4.1 Ruimte
voor water

Het college besluit:
1. De ontwerp Statenvoordracht bij de partiële herziening van het streekplan Noord-

Holland Zuid Hoofdstuk 4.1  ‘Ruimte voor water ‘ vast te stellen, in het bijzonder:
•  de wijzigingen in de besluitvormingsprocedures rond de waterbergingsgebieden.

Deze vinden conform de nota Evenwichtig omgaan met water plaats in het kader
van het Waterplan;

•  het vastleggen van de volledige wateropgaven op de functiekaart samen met de
procesafspraken per waterbergingsgebied in het Waterplan januari 2006 die
daarmee de zoekgebieden vervangen;

•  de voorstellen om de volgende zoekgebieden voor waterberging te laten vervallen:
delen van de Venser- en Grootduivendrechtse polder, polder de Nieuwe Bullewijk
en de Kleinduivendrechtse polder, de Noordpolder beoosten Muiden, de
natuurgebieden en graslanden langs de Ringvaart en de Binnenliede tussen
Bennebroek en Spaarndam, de Schardammerkoog en het Noorderveen;

2. De portefeuillehouder R.O.  te machtigen de ontwerp Statenvoordracht (inclusief
bijlagen) naar aanleiding van uw opmerkingen aan te passen;

3. PS te informeren over het voornemen om samen met de waterschappen tot een
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regeling voor de financiële aspecten voor waterberging in Noord-Holland te komen
en deze zo mogelijk vast te leggen in het waterplan.

4. De ontwerp Statenvoordracht inclusief de ontwerp partiële herziening streekplan
Noord-Holland Zuid Hoofdstuk 4.1  ‘Ruimte voor water ‘ ter vaststelling aan te
bieden aan PS.

7.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid J. Post
(CDA), inzake Europees
Sociaal Fonds (ESF) gelden.

Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Afronding klassieke
landinrichting

Het college besluit:
1. inspanningen te verrichten om de klassieke landinrichtingsprojecten versneld af

te ronden, waar mogelijk voor het in werking treden van het nieuwe
sturingsmodel inrichting landelijk gebied (ILG) op 1 januari 2007;

2. in principe in te stemmen met provinciale voorfinanciering ten behoeve van de
versnelde afronding van klassieke landinrichtingsprojecten om hiermee het
tekort aan middelen bij het rijk voor deze versnelde afronding tijdelijk op te
vangen. Voorwaarde is een garantie tot terugbetaling van rijkszijde;

3. een definitief besluit over de voorfinanciering te nemen
*  in het kader van de besluitvorming over de programmering van de uitvoering
van beleid voor het landelijk gebied voor 2005 en 2006 (proefcontract ILG), en
* nadat het rijk en de landinrichtingscommissies aan een aantal
randvoorwaarden voldaan hebben (zie de samenvatting en de bijlage);

4. de leden van hun college Moens en Schipper te mandateren het overleg te
voeren met het ministerie van LNV en de landinrichtingscommissies;

5. aan elke landinrichtingscommissie een voorstel voor te leggen voor de
versnelde afronding van hun project, zoals neergelegd in bijlage 1;

6. voor de voorfinanciering een budget van maximaal € 2,5 miljoen voor 2005 en
maximaal € 7,7 miljoen voor 2006, beschikbaar te stellen  inclusief extra inzet
personeel van de Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster;

7. de gederfde rente ten laste te laten vallen van de sectorale middelen.

9.
Renovatie Vondelpark Het college besluit:

- de subsidieaanvraag van de renovatie van het Vondelpark te weigeren vanwege het
ontbreken van specifiek beleid en subsidieregeling;
- dit besluit bij brief mede te delen aan het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid.

10.
Vaststelling programma’s van
eisen Gooi en Vechtstreek en
Haarlem/ IJmond

Het college besluit:
1. De conceptprogramma’s voor de aanbesteding van de concessies openbaar

vervoer Gooi en Vechtstreek en Haarlem/IJmond vast te stellen en in te
stemmen met de daarin vastgelegde uitgangspunten voor de aanbesteding van
deze beide concessies;

2. De gunningscriteria met de daarbij behorende weging vast te stellen;
3. Deze beide vastgestelde programma’s van eisen en de vastgestelde

gunningscriteria met weging toe te sturen aan Provinciale Staten door
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tussenkomst van het Presidium door middel van bijgaande brief;

4. De portefeuillehouder te machtigen de Offerteaanvraag met daarin de nadere
uitwerking van de gunningscriteria en het interne beoordelingsdocument vast te
stellen.

11.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. P.J.
Dijksteel (PvdA), inzake
homojongerenblad Expreszo

Het college stelt de antwoorden vast.

12.
Nadeelcompensatie
archeologisch monument
Kronenburg

Het college besluit:
•  In te stemmen met bijgaande statenvoordracht en bijbehorend ontwerp-besluit dat

ertoe strekt om agrariër N.C. Beentjes, conform het voorstel van de Hoor- en
Adviescommissie, een éénmalige nadeelcompensatie toe te kennen voor de
restricties in het beheer van een deel van het provinciaal monument ‘terrein
Kronenburg’ te Castricum.

•  Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding het voorstel van de firma WLTO-
Makelaardij over te nemen.

•  Deze nadeelcompensatie koppelen aan een beheerscontract (met kettingbeding)
tussen Beentjes en de provincie.

•  De Commissaris van de Koningin de overeenkomst namens de provincie te doen
tekenen.

13.
Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur, actualisering
kaarten

Het college besluit:
1. als algemene basis voor de uitvoering van de Provinciale Ecologische

Hoofdstructuur de volgende geactualiseerde kaarten vast te stellen:
a. de op basis van de recente streekplannen geactualiseerde PEHS kaart,

        b. de geactualiseerde natuurdoelenkaart;
2. als basis voor de subsidieverlening via de deelverordening Fonds Natuur- en

Landschapsbescherming Noord-Holland 1998 de volgende geactualiseerde kaarten
vast te stellen:

a. de kaart Afronding Bestaande Natuurgebieden,
b. de invloedsferenkaart Natuurbeherende organisaties;

3. ten behoeve van de Robuuste Verbinding “Van Kust tot Kust” te starten met het
opstellen van het hiervoor benodigde begrenzingenplan en de bestaande
begrenzingenplannen Noord-Holland Midden Oost en Noord-Holland Midden West
hierin te integreren;

4. een verkenning van de mogelijkheden voor realisatie van de Robuuste Verbindeing
“Centrale Poort van de Natte As” in de Vechtstreek uit te voeren;

5. in het kader van de actieve informatieplicht dit besluit ter kennisneming te zenden
aan PS.

14.
Verzoek om aanvulling op
begroting 2004 RTV N-H

Het college besluit:
1. Het aanvullende subsidieverzoek van RTV N-H op de begroting 2004,

gebaseerd op de toepassing van een correctie op haar begroting 2004 als gevolg
van “gemiste indexering” , onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van
middelen door provinciale staten en in de vorm van een tekortsubsidie, te
honoreren; de heer Mooij laat aantekenen niet achter dit besluit te staan.



OPENBARE  BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 2 november 2004

4

Onderwerp Besluit
2. PS voor te stellen hiervoor € 146 768,- uit de algemene middelen beschikbaar te

stellen;
3. de gedeputeerde voor regionale omroep te machtigen voor de verdere

afhandeling zorg te dragen.

15.
Positie campings
Kennemerduinen binnen de
organisatie van PWN

Het college besluit:
1. eventuele  verzelfstandiging van de Kennemerduincampings in een

dochtervennootschap van PWN voor te leggen aan PS .
2. Dit besluit via inliggende concept-brief aan PWN mee te delen

16.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een woning met garage/berging aan het Heermanszwet tussen de

nummers 9 en 19, gemeente Haarlemmermeer
– Voor het bouwrijp maken van het bedrijventerrein Cruquius-Zuid, gemeente

Haarlemmermeer

17.
Beslissing omtrent
bestemmingsplan Meer en
Berg, gemeente Bloemendaal

Het college besluit:
– het bestemmingsplan Meer en Berg goed te keuren, met uitzondering van artikel 20

lid e van de planvoorschriften;
– reclamanten te informeren over hetgeen met hun bedenkingen is gedaan;
– in verband met artikel 11 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren

dat de besluiten tot uitwerking en wijziging zoals bedoeld in artikel 7, artikel 8 lid
6, artikel 9 lid 4 en artikel 20 lid a, b, c, en d van de voorschriften niet ter
goedkeuring behoeven te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot
uitwerking of wijziging één of meer zienswijzen zijn ingediend.

18.
Vastgesteld bestemmingsplan
‘Aanpassing bestemmingsplan
“Butterhuizen”, gemeente
Heerhugowaard

Het college besluit:
– Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan ‘Aanpassing bestemmingsplan

“Butterhuizen”’;
– Reclamant mee te delen, dat zijn bedenkingen buiten beschouwing zijn gelaten,

omdat niet aan de formeel wettelijke vereisten ten aanzien van de tervisielegging
van het ontwerpplan is voldaan.

19.
Stede Broec, Bedrijfsterrein
Princenhof-Noord, uitspraak
Raad van State

Het college besluit de Raad van de gemeente Stede Broec te berichten dat alsnog aan
een plandeel goedkeuring wordt onthouden, met het verzoek in een adequate
bestemmingsregeling te voorzien

20.
Zuidelijke Randweg Zaanstad Het college besluit:

1. Kennis te nemen van een brief van B&W Zaanstad van 1 juli jongstleden inzake de
Zuidelijke Randweg Zaanstad;

2. Het door B&W van Zaanstad genomen initiatief te komen tot aanleg van een
Zuidelijke Randweg Zaanstad in principe te ondersteunen;

3. B &W van Zaanstad te informeren over de suggestie die gedeputeerde staten
provinciale staten hebben gedaan om de Zuidelijke Randweg Zaanstad te betrekken
in de besluitvorming over de provinciale investeringsimpuls;
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4. Aan een eventuele bijdrage van de provincie Noord-Holland de voorwaarden te

koppelen dat:
a) deze bijdrage een nominaal bedrag (niet geïndexeerd) en exclusief BTW zal zijn en

zal geschieden in de vorm van een lumpsum met een vooraf bepaald maximum;
b) deze bijdrage slechts dan wordt verstrekt indien voor het project een sluitende

begroting overlegd kan worden, waarna tot realisatie van het project kan worden
besloten via een realisatie overeenkomst;

c) deze bijdrage alleen wordt verstrekt voor de realisatie van het project, maar dat de
provincie Noord-Holland niet kan worden aangesproken voor toekomstige risico’s
die een relatie hebben met planning, realisatie en financiering van het project;

5. B&W van Zaanstad te antwoorden middels inliggende brief;
6. Provinciale staten actief te informeren middels inliggende brief.

21.
Verlenging deelverordening
wijksteunpunten plus

Het college besluit:
– de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit over de wijziging van de

deelverordening “Wijksteunpunten plus Noord-Holland 2001”, waarmee beoogd
wordt de geldingsperiode van de regeling te verlengen tot 1 april 2005, vast te
stellen;

– de geldingsperiode van het bij de deelverordening behorende subsidieplafond in
principe te verlengen tot 1 april 2005;

– de ontwerp-voordracht met ontwerp-besluit voor te leggen aan provinciale staten;
– de vaststelling door provinciale staten bekend te maken door publicatie in het

Provinciaal Blad en de datum van inwerkingtreding vast te stellen op de dag na
publicatie.

22.
Heroverweging naar
aanleiding van bezwaren van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten
Amstelveen, Hilversum en
Purmerend (over kunstlenen)

Het college besluit:
- het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen;
- bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen;
- de bezwaren ongegrond te verklaren;
- de bestreden beslissing van 28 juni 2004, nr. 2004-28688, niet te herroepen;
- het bestreden besluit als volgt aan te vullen c.q. te verbeteren:
a. Uitgaande van het verleende subsidiebedrag in 2004, te weten € 37.102,-

(Purmerend) € 43.385,-  (Hilversum) en € 40.976,- (Amstelveen) en uitgaande
van de goedkeuring Begroting 2005 en de Cultuurnota 2005-2008 door
provinciale staten en de goedkeuring van het Ministerie van OCW over het
Beleidskader Geldstromen Beeldende Kunst en Vormgeving Noord-Holland
2005-2008,   betekent dit dat GS voornemens zijn in 2005 een subsidie van
respectievelijk € 24.734,66, € 28.923,33 en € 27.317,33 (2/3 van het
subsidiebedrag verleend in 2004) en in 2006 een subsidie van respectievelijk
12.367,33, 14.461,66 en  € 13.658,66 (1/3 van het subsidiebedrag verleend in
2004) te verlenen;

b. De zinsnede “In de afgelopen periode heeft u een of meerdere jaren” te
vervangen door “In de afgelopen periode heeft u drie of meer achtereenvolgende
jaren”. Omdat het gaat om verlaging en beëindiging van een subsidierelatie van
drie of meer jaar is artikel 4:51 Awb van toepassing.

26.
Intrekking drietal
deelverordeningen als gevolg
van Cultuurnota 2005-2008

Het college besluit:
1. De statenvoordracht inzake de intrekking van de deelverordeningen Manifestaties

en festivals Noord-Holland 2001, Experimenten cultuur Noord-Holland 2001 en
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Amateurjeugdtheater Noord-Holland 2001 met ingang van 1 januari 2005 vast te
stellen.

2. De voordracht door middel van bijgaande brief aan provinciale staten aan te bieden.

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

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 4, 5,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7, 8, 9,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 16, 17, 18, 19,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 1, 2 ,15,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 11, 12,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 13, 14
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 10, 20, 21, 22, 23,
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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 02-11-2004 openbaar
Datum:02-11-2004


