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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 februari 2004
Onderwerp
1.
1e Wijziging
Programmabegroting 2004

Besluit
Het college besluit:
a. De ontwerp-1e programmabegrotingswijziging 2004 vast te stellen.
b. De 1e programmabegrotingswijziging 2004 ter vaststelling toezenden aan
Provinciale Staten.
c. De portefeuillehouder te machtigen een toelichtende brief bij de wijziging te voegen

2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de fractie van D66 over de
Hermitage aan de Amstel
3.
Herijking Uitvoering PEHS en Het college besluit:
1. De uitvoering van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) te
Ecologische Verbindingen
versnellen teneinde de PEHS in 2018 gerealiseerd te hebben;
2004-2007-2018
2. Als uitgangspunten te hanteren dat:
- allereerst wordt gekeken of de PEHS-doelen via particulier en agrarisch
natuurbeheer kunnen worden bereikt;
- zo dat niet kan of niet wenselijk is te kiezen voor verwerving van gronden
ten behoeve van de grote terreinbeherende organisaties;
- de bestaande beheer- en onderhoudssituatie op orde wordt gebracht.
3. Van de beschikbare UNA-middelen (totaal 25 miljoen euro) 16 miljoen euro te
benutten nadat ten behoeve van voorfinanciering verwerving nieuwe natuur in
een op te stellen overeenkomst tussen de minister van LNV en het IPO door het
rijk bindend de toegezegde terugbetaling is geregeld;
4. Het voornemen uit te spreken om de resterende beschikbare UNA-middelen (9
miljoen euro) bij de begroting 2005 af te wegen:
- indicatief 2,5 miljoen euro voor organisatie en uitvoeringskosten
(tempoversnelling verwerving en particulier beheer);
- 6,5 miljoen euro om de beheer- en onderhoudssituatie van bestaande
onderdelen van de PEHS op orde te brengen;
5. De provinciale bijdrage van 50% in de verwerving van bestaande
natuurgebieden te handhaven, onder de voorwaarde dat de terreinbeherende
organisaties zelf zorgdragen van de andere 50% (voorheen afkomstig van
LNV);
6. In overleg met de Dienst Landelijk Gebied een projectmatig werkende
uitvoeringsorganisatie in te stellen die tot taak krijgt om onder sterke aansturing
van de provincie de tempoversnelling voor verwerving en agrarisch en
particulier natuurbeheer te realiseren;
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. K.W.C.
Breunissen (GroenLinks),
inzake bestijding van
olierampen op zee (door
enkelwandige tankers)
5.
Actualisering
bestemmingsplannen

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit de gemeentebesturen en stadsdelen van Amsterdam te verzoeken om
voor 1 mei 2004 een plan van aanpak in te sturen waarin zij aangeven hoe zij tot
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actualisering van de bestemmingsplannen willen komen, deze plannen actueel willen
houden en het aantal bestemmingsplannen willen reduceren met ten minste de helft.

6.
Uitvoeringsprogramma bij
Ontwikkelingsbeeld NoordHolland Noord
7.
Beantwoording aanvullende
statenvraag van de heer Vis
(VVD) inzake de omvang van
de extra financiële bijdrage
door het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat aan het
kerntraject Zuidtangent

Het college besluit in te stemmen met de aanpak van een op te stellen
Uitvoeringsprogramma voor Noord-Holland Noord.
Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Financiële risico’s spreiden
Het college besluit:
subsidie CDU; heroverweging – het besluit nummer 2003-43288 van 16 december 2003 te heroverwegen en
besluit 16 december 2003
Provinciale Staten voor te stellen
1. voor de financiële risico’s van gemeenten en waterschappen garant te staan
voor zover die risico’s betrekking hebben op de financiële spreiding van
bijdragen uit de Gebundelde Doeluitkering voor kleine infrastructuur projecten
vanaf 2005;
2. dat de provincie de financiering van deze kleine infrastructuur projecten
gedeeltelijk overneemt, in het (onwaarschijnlijke) geval dat de Gebundelde
Doeluitkering (onverwacht) wegvalt;
3. het financiële risico dat de provincie loopt te maximaliseren tot € 5 miljoen en
dit bedrag op te nemen in de risico paragraaf van de begroting vanaf 2005;
4. de dekking van deze risico’s in voorkomende gevallen te realiseren door
herschikking van prioriteiten, inzet van vrijvallende middelen uit
posterioriteiten binnen de sector Verkeer en Vervoer.
– Daartoe de voordracht aan Provinciale Staten vast te stellen.
9.
Nota herijking OV NoordKennemerland

10.
Ambulancezorg

11.
Beantwoording statenvragen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de nota Herijking openbaar vervoer Noord-Kennemerland.
2. In te stemmen met het verder uitwerken van de evaluatie voor de overige gebieden
die deel uitmaken van het concessiegebied Noord-Holland Noord conform de in
deze nota gebruikte methode voor Noord-Kennemerland.
3. Op basis van deze evaluatie voor de gehele concessie Noord-Holland Noord de
afdeling RWB te verzoeken de aanbevelingen te vertalen in een financieel
realistisch uitvoeringsprogramma voor zowel exploitatie van het openbaar vervoer
als infrastructurele maatregelen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de notitie “Ambulancezorg, stand van zaken
2003”.
2. De notitie ter kennis te brengen van Provinciale Staten met een aangepaste brief.
Het college stelt de antwoorden vast.
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van de statenleden mevrouw
I.S. de Bijl-Baerselman en de
heer A.M.C.A. Hooijmaijers
(VVD), inzake ambulancezorg
in relatie tot provinciale
maatregelen voor “Duurzaam
veilige” wegen
12.
Heroverweging Algemene wet Het college besluit:
bestuursrecht; hogere waarden 1. Reclamanten in hun bezwaar te ontvangen;
Wet geluidhinder vanwege de 2. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren en de motivering van de nieuwe
beslissing aan te passen.
N201 in de gemeente
Amstelveen
13.
Bestemmingsplan “De
Binding” van de gemeente
Zaanstad
14.
Brief naar minister van
VROM over “Verkenning
Noordwestflank
Deltametropool”
15.
Brief naar betrokken partijen
“Verkenning Noordwestflank
Deltametropool”

16.
Plan van aanpak
streekplanprocedure
17.
Vaststelling Rapportage
Verbeterplannen
professionalisering
handhaving
18.
Vaststeling profielen
scheepvaartwegen c.a.

Het college besluit:
– goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan De Binding;
– reclamanten in kennis te stellen van hun nieuw besluit.
Het college stemt in met de inhoud van de brief aan de minister van VROM.
In verband met de afstemming met de provincie Zuid-Holland stemt GS er mee in dat
de brief ondertekend wordt door de vakgedeputeerden van provincies Noord- en ZuidHolland.
Het college stemt in met de inhoud van de brief aan de bij de Verkenning
Noordwestflank Deltametropool betrokken partijen.
In verband met de afstemming met de provincie Zuid-Holland stemt GS er mee in dat
de brief ondertekend wordt door de vakgedeputeerde, mede namens zijn Zuid-Hollandse
collega.
Het college neemt kennis van het Plan van aanpak voor de streekplanprocedure en
akkoord te gaan met indicatief tijdschema en besluitvormingsmomenten.
Het college besluit:
a. de “Rapportage verbeterplannen” in het kader van de professionalisering van de
milieuhandhaving vast te stellen.
b. het plan in het kader van de actieve informatieplicht ter kennisname aan de PScommissie NLWM aan te bieden.
Het college besluit:
a. Nieuwe scheepsafmetingen op het Noordhollandsch Kanaal, gedeelte
Koopvaarderschutsluis (Den Helder)-Gat van de Meer (noordzijde
Alkmaardermeer), alsmede op de vaarroute via het Alkmaardermeer, Stierop,
Markervaart Zuid en de Tap- of Tochtsloot;
b. De dwarsprofielen van de scheepvaartwegen die deel uitmaken van het Basisnet
Beroepsvaart Noord-Holland, te weten het Noordhollandsch Kanaal, gedeelte
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c.
19.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
naar aanleiding van het door
CUMELA Nederland
ingediend bezwaarschrift
20.
Bezwaarschrift projectbesluit
MIT-planstudie Zuidtangent
West-en Oosttracé

21.
Klacht over organisatie
Regionale Brandweer
Amsterdam

Koopvaardersschutsluis-Gat van de Meer, de vaargeul van het Alkmaardermeer en
het Stierop, de Markervaart Zuid, de Tap-of Tochtsloot, de Zaan, Voorzaan en
Zijkanaal G, het Spaarne en het westelijk en oostelijk gedeelte van de Ringvaart
van de Haarlemmermeerpolder;
Flankerende verkeersmaatregelen ten behoeve van een vlotte en veilige
scheepvaart.

Het college besluit:
1. CUMELA Nederland in haar bezwaren te ontvangen;
2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 8 september 2003, nr. 2003-16102 niet te herroepen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het antwoord van de Minister van Verkeer & Waterstaat op
het promotieverzoek MIT-planstudie Zuidtangent West- en Oosttracé.
2. Een bezwaarschrift in te dienen tegen het feit dat de Minister geen uitspraak doet
over het vervolg van dit project.
3. Dit bezwaarschrift binnen 14 dagen nader te motiveren en gezamenlijk met
gemeente Haarlem te ondertekenen.
4. De portefeuillehouder te mandateren voor het uitwerken van de nadere motivatie
van het bezwaarschrift.
Het college besluit:
– Mevrouw Emmelot via bijgevoegde brief mee te delen dat de Regionale brandweer
Amsterdam en Omstreken wettig is georganiseerd en dat de organisatorische
werkwijze conform de wet is.
– Hierover de leden van de statencommissie FBO te informeren in hun vergadering
van 24 februari aanstaande.

22.
Beleidsplan nv PWN 2004

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het definitieve beleidsplan 2004 van nv PWN
2. Het beleidsplan door te sturen naar PS met het verzoek het ter kennis te brengen
van de commissies Financiën en Bestuurlijke Organisatie en Natuur, Landschap,
Water en Milieu

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.van Kanten
E. Klut
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
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1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16
21, 22
2, 10, 11
3, 17
7, 8, 9 , 18, 19, 20

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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