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Onderwerp Besluit

1.
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid
M.H.J.van der Heijde (PvdA)
inzake de voormalige
zandwinput “De Kromme
Tocht” te Badhoevedorp

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Beantwoording brief van de
gemeente Oostzaan over de
uitsluiting van
subsidiemogelijkheden in het
kader van de jeugdzorg

Het college besluit:
– de portefeuillehouder te machtigen  aanpassingen in de beantwoordingsbrief aan de

gemeente Oostzaan (en ROA) te verwerken
– Provinciale Staten in het kader van de actieve informatieplicht te informeren

3.
Informatiecentrum De Groene
Golf

Het college besluit:
1) Kennis te nemen van de stand van zaken rond de exploitatie van het

informatiecentrum De Groene Golf;
2) Kennis te nemen van de belangstelling van het Recreatieschap Spaarnwoude het

informatiecentrum De Groene Golf binnen afzienbare tijd te benutten voor een
informatiecentrum annex beheersbureau en hierop in te gaan door het
Recreatieschap Spaarnwoude als eerste gegadigde uit te nodigen het eigendom van
de Groene Golf per 1 maart 2005 of zoveel eerder als mogelijk over te nemen;

3) Teneinde de (eventuele) definitieve overdracht van het informatiecentrum aan het
Recreatieschap Spaarnwoude te kunnen overbruggen, de opstallen, inclusief
inventaris, voor een symbolisch bedrag tijdelijk te verhuren tot en met 1 maart 2005
aan ACTA Organisatie en Advies, onder meer onder de volgende voorwaarden:
a) ACTA exploiteert het informatiecentrum op eigen risico en draagt zelf zorg

voor het verkrijgen van inkomsten van deelnemende projecten/exposanten;
b) De exploitatie geen commerciële doeleinden dient;
c) De benodigde planologische bestemming en (bouw)vergunningen zal moeten

worden geregeld;
d) ACTA stelt een begeleidingsgroep waaraan deelnemen de betrokken

exposanten en de provincie (afdeling Communicatie);
e) Het door ACTA op te stellen jaarwerkplan uitgaat van de in de notitie “Noord-

Holland in zicht” neergelegde filosofie;
4) Dat het exploitatierisico tijdens de huurperiode voor rekening komt van ACTA,,

uitgezonderd eventuele kosten van onderhoud. Deze laatste kosten komen voor
rekening van de provincie. Mocht de exploitatie  aantoonbaar niet rond te krijgen
zijn, dan is de provincie bereid de kosten van water, gas en licht, telefoon, alsmede
beveiliging, schoonmaak en belastingen, voor haar rekening te nemen. De dekking
hiervan zal in dát geval nader geregeld moeten worden (max. € 7000,--).

5) Onder bovengenoemde voorwaarden een verhuurcontract op te stellen.
6) Na 1 maart 2005 verdere betrokkenheid van de provincie te beëindigen en voor het

geval het centrum niet kan worden overgedragen over te gaan tot sloop.
7) Provinciale staten te informeren door middel van bijgaande brief.

4.
Definitieve versie
burgerjaarverslag 2003

Het college besluit:
Kennis te nemen van de definitieve versie van het burgerjaarverslag 2003, zoals
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opgesteld door de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, in het bijzonder van
de aanbevelingen.

5.
Bevestiging beleid en
vaststelling procedure
benoeming provinciale
commissarissen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de door de Commissie FBO gestelde vragen met betrekking

tot commissarisbenoemingen
2. Naar aanleiding van deze vragen het beleid ten aanzien van commissarisbenoeming

vast te leggen in de in de notitie beschreven procedure;
3. De uitgangspunten voor een profielschets van externe commissarissen vast te

stellen
4. eind dit jaar begin volgend jaar de gekozen lijn te evalueren
5. Provinciale Staten te informeren

6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. H.A.
Binnema (GroenLinks),
inzake versnelling
woningbouwproductie

Het college stelt de antwoorden vast.

7.
Streekplanherziening/
Structuurplanuitwerking
Westrand

Het college besluit:
1. Streekplanherziening en Structuurplanuitwerking van Amsterdam te integreren in

één document met één gezamenlijke procedure onder de naam
‘Streekplanherziening/Structuurplanuitwerking Westrand Amsterdam’;

2. De afweging tussen een nieuwe afslag van de Westrandweg (afslag Parkstad) of
een alternatieve afslag (A9, T106) ten behoeve van een betere ontsluiting van het
centrumgebied van Osdorp en de westelijke tuinsteden niet eerder te nemen dan bij
de vaststelling van de ontwerp-streekplanherziening Westrand (september 2004).

3. In te stemmen met de beperking van de inhoud van de
streekplanherziening/structuurplanuitwerking tot:
a. landschappelijke inpassing van de Westrandweg;
b. mogelijk maken (= ruimtelijk inpassen) van de afslag Parkstad op Amsterdams

grondgebied of een alternatieve afslag ( N200 of  vanaf de A9 de T06);
c. planologisch vastleggen van ruimtelijke functies gebaseerd op

Haarlemmermeer Groen, Groene AS Amstelland-Spaarnwoude en
consolideren andere functies (o.a. rode contour);

d. ruimte scheppen voor sportvoorzieningen en volkstuinen.
       en niet op te nemen:
d. Andere ruimtelijke ontwikkelingen in Haarlemmermeer (behoudens

landschappelijke inpassing Westrandweg);
e. Aanwijzen nieuwe bedrijventerreinen )

4. Vast te houden aan de landschappelijke en ecologische inpassing van de
Westrandweg en eventuele afslagen, waarbij recht wordt gedaan aan het beleid van
de Groene As en Haarlemmermeer Groen

5. B&W van Amsterdam ten aanzien van het voorbereiden van de ontwerp-
streekplanherziening toe te staan namens het college van gedeputeerde staten
overleg te voeren met aangrenzende gemeenten, stadsdeelraden, organisaties en
maatschappelijke instanties.

6. Provinciale Staten, B&W en de raad van Amsterdam, B&W van gemeente
Haarlemmermeer en het  Recreatieschap Spaarnwoude te informeren over de
procesaanpak.
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8.
Aanpassing in het proces van
vaststelling van de
programmabegroting 2005

Het college besluit:
1. De besluitvorming over nieuw beleid voor 2005 en de hoofdlijn van de

programmabegroting 2005 vast te stellen op dinsdag 29 juni 2004 met een uitloop
op donderdag 1 juli 2004.

2. De besluitvorming over de verdere invulling van de programmabegroting en de
verwerking van de besluiten voor nieuw beleid daarin te bepalen op uiterlijk 17
augustus 2004.

9.
Startnotitie Westrandweg:
zienswijze GS

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de startnotitie Westrandweg;
2. in te stemmen met het feit dat het tracé Westrandweg, met bijbehorende

hoogteligging, zoals dat in het tracébesluit van 1991 is vastgelegd, ook nu
uitgangspunt van de procedure is;

3. in te stemmen met het alternatief Westrandweg en het meest milieuvriendelijke
alternatief als uit te werken alternatieven, waaronder onder meer vallen de
aansluiting “Parkstad” ten noorden van de Ringvaart van de Haarlemmermeer of
een afrit ter plaatse van de N200;

4. aan een mogelijke een aansluiting Parkstad, waarover na september 2004 een
standpunt  kan worden ingenomen, in ieder geval de volgende voorwaarden te
verbinden:
a.   discussie over een mogelijke afslag Parkstad mag niet leiden tot enige
vertraging in de aanleg van de Tweede Coentunnel / Westrandweg, dat wil zeggen
openstelling in respectievelijk 2011 en 2012;
b. de gemeente Amsterdam dient tijdig de ‘nut en noodzaak’ van een aansluiting

Parkstad aan te tonen;
c.  de aansluiting Parkstad dient financieel, ruimtelijk, procedureel en

verkeerskundig haalbaar en inpasbaar te zijn. Daarbij te betrekken de opgaven
die er in het plangebied liggen vanuit de Groene As en het Raamplan
Haarlemmermeer Groen en dit af te wegen in het kader van de
streekplanherziening Westrand / structuurplanuitwerking Westrand.

d.  Eventuele meerkosten als gevolg van de aansluiting Parkstad en de
ontsluitingsweg zijn voor rekening van Amsterdam.

5. de initiatiefnemer, Rijkswaterstaat Noord-Holland,  te verzoeken om zorg te dragen
voor een terugvaloptie die zonder verdere vertraging kan worden gerealiseerd voor het
geval een afslag Parkstad geen haalbare optie mocht blijken;
6. inliggende brief als zienswijze voor GS vast te stellen;
7. op grond van de actieve informatieplicht, PS te informeren middels inliggende brief.

10.
Bestuursovereenkomst
Tweede Coentunnel /
Westrandweg

Het college besluit:
1. Te kiezen voor  een geamendeerde concept-bestuursovereenkomst Tweede

Coentunnel / Westrandweg
2. de afweging over een mogelijke aansluiting Parkstad te maken in het kader van

de streekplanherziening Westrand;
3. het college van B&W van Amsterdam te verzoeken om voor 15 mei a.s. inzicht

te bieden in de ‘nut en noodzaak’ van een mogelijke aansluiting Parkstad;
4. In te stemmen met de projectscope;
5. de lijst met mogelijke versoberingen - in geval van  kostenoverschrijdingen te

amenderen door  punt f)  - ‘Bijdrage aan landschappelijke inpassing beperken
tot minimale functionaliteit (tot wettelijk minimum)’  te schrappen van de lijst,.

6. Kennis te nemen van de bijlage met nadere afspraken tussen Rijk en
Amsterdam;
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7. het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel te informeren over het besluit sub 1

t/m 6;
8. De inliggende voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en deze middels

inliggende brief ter besluitvorming voor te leggen aan provinciale staten;
9. De gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen om na verkregen

instemming van provinciale staten de geamendeerde concept-
bestuursovereenkomst te ondertekenen namens de provincie Noord-Holland.

11.
Evaluatie Cultuurnota 2001-
2004 en Ontwerp Cultuurnota
2005-2008

Het college besluit:
1. De evaluatie van de Cultuurnota 2001-2004 vast te stellen;
2. De Ontwerp Cultuurnota 2005-2008 voorlopig vast te stellen, met wijzigingen

waartoe de portefeuillehouder is gemachtigd;
3. De Evaluatie Cultuurnota 2001-2004 en Ontwerp Cultuurnota 2005-2008 ter

bespreking aan Provinciale Staten  aan te bieden;
4. De portefeuillehouder ZWC te machtigen op grond van de bespreking in

statencommissie, zo nodig wijzigingen in de Ontwerp Cultuurnota 2005-2008 aan
te brengen en de nota hierop aan te passen alvorens deze in de inspraak te brengen;

5. Een inspraakprocedure te starten waarbij de Ontwerp Cultuurnota 2005-2008 vanaf
mei tot en met juni 2004 aan betrokken partijen in Noord-Holland wordt
voorgelegd.

12.
Meta-evaluatie monumenten-
en archeologiebeleid 1997-
2001

Het college besluit:
1. De ontwerp-voordracht “Meta-evaluatie monumenten-en archeologiebeleid 1997-

2002” en het bijbehorende ontwerp-besluit vast te stellen;
2. De ontwerp voordracht en het ontwerp-besluit met inliggende brief te zenden aan

Provinciale Staten met het verzoek deze te agenderen voor de commissie S.I. van
28 april 2004 en een nog nader te bepalen PS vergadering

13.
De Europese vlag Het college besluit:

– In te stemmen met het voorstel om de Europese vlag per 3 mei 2004 permanent uit
te hangen, gezamenlijk en naast de provinciale en de nationale vlag op de
hoofdlocatie van de provincie.

14.
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid
mw.C.Boelhouwer (SP)
betreffende extra middelen
OCK

Het college stelt de antwoorden vast.
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15.
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid
mw.C.Boelhouwer (SP)
inzake de gezondheidsriciso’s
bij langdurige blootstelling
aan fijn stof en de stofsituatie
bij Corus te IJmuiden

Het college stelt de antwoorden vast.

16.
Beantwoording statenvragen
van mw. M. Beens-Jansen
(GroenLinks), inzake
ontvangen signalen dat de
afdekking van stortplaatsen
niet zou voldoen aan de in het
stortbesluit gestelde eisen.

Het college stelt de antwoorden vast.

17
De Groene Long
uitvoeringsprogramma 1ste

ronde 2004

Het college besluit:
1) Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma 1ste ronde 2004 bestaande

uit vier projectenbundels met een totale investering van € 5.742.761,-
2) In te stemmen met de subsidieverlening uit de Deelverordening de Groene

Long voor het uitvoeringsprogramma 1ste ronde 2004 met een maximum
bedrag van € 1.154.874,- en in te stemmen met opname in de
Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) met een maximum bedrag
van € 142.500,-;

3) Via het voorjaarsbericht aan PS voor te stellen:
� € 150.000,- van het PAF budget over te hevelen naar de

Deelverordening de Groene Long (760052);
� € 150.000,- van het PAF budget over te hevelen naar de op te richten

Stichting Nationaal  Landschap in Noord Holland Midden (760053);
� € 70.000,-,  van het WCL budget (760031) over te hevelen naar de op

te richten Stichting Nationaal Landschap in Noord Holland Midden
(760053);

4) Bij het najaarsbericht 2004 de beschikbaarstelling van extra middelen
integraal af te wegen indien blijkt dat de hiervoor aangegeven middelen
onvoldoende zouden zijn.

5) Gedeputeerde Poelmann te machtigen om in de vergadering van de
Programmacommissie Noord-Holland Midden van 14 april a.s. indien
nodig van de onder 2 genomen besluiten af te wijken.

18.
Aanpak Kustvisie c.q. Zwakke
Schakels

Het college besluit:
a. door te gaan met de recentelijk gestarte integrale planstudies voor beide prioritaire

zwakke schakels ( Hondsbossche en Pettemer Zeewering en Kop van Noord-
Holland, zijnde het gebied tussen Kamperduin en Den Helder), uitgaande van
kansrijke landwaartse, zeewaartse en consoliderende kustverdedigingstrategieën die
optimaal bij moeten dragen aan de economische, ruimtelijke en natuurontwikkeling
van de betreffende kustvakken;

b. met de provincie in de rol van regisseur, zoals afgesproken in het Bestuurlijk
Overleg Kust;

c. voor deze planstudies een periode te nemen van ca. anderhalf jaar (inclusief
Strategische Milieubeoordeling Plus);
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d. het Provinciaal Overlegorgaan Kust (POK) onder voorzitterschap van gedeputeerde

Poelmann ook voor deze tweede fase als stuurgroep te laten fungeren;
e. belanghebbende organisaties en burgers te betrekken door middel van interactieve

scenario-ontwikkeling op basis van de kustverdedigingstrategieën;
f. de resultaten (zijnde een veiligheidsrapport en ca. 3 scenario’s per kustvak) te

onderwerpen aan en integrale strategische milieubeoordeling (SMB+) en de
Commissie MER te verzoeken deze SMB+ te begeleiden en in het voorjaar van
2005 over de resultaten advies uit te brengen;

g. de Landinrichtingscommissie te verzoeken om de uitvoering van de herinrichting
van de Harger- en Pettemer Polder op te schorten tot de Commissie MER advies
heeft uitgebracht;

h. pas in de loop van 2004 een concreet uitgewerkt voorstel te doen voor de aanpak
van de risicoproblematiek in de kustplaatsen;

i. PS actief te informeren over de aanpak en de stand van zaken door middel van
bijgevoegde brief.

19.
Herijking relatie met
waterschappen (naar
aanleiding van Motie
Waterschappen 70-34 d.d. 10
november 2003 van D66)

Het college besluit:
a. een bestuurlijke discussie in gang te zetten over een vernieuwde vormgeving van de

inhoudelijke samenwerking met de waterschappen, waarvoor de notitie “Herijking
relatie tussen provincie en waterschappen” het startpunt is;

b. deze discussie op twee speelvelden te voeren, namelijk
– enerzijds met benutting van de ruimte binnen de wettelijke kaders, met

Provinciale Staten en de waterschappen, gericht op gezamenlijke vernieuwing
van de relatie die (waar mogelijk) zal worden vastgelegd in het Waterplan
2006-2010; sleutelwoorden hierbij zijn transparantie, rolafbakening, sturing en
verantwoording.

– en anderzijds in een politiek-bestuurlijk debat met en vooral door Provinciale
Staten op regionaal en, zonodig landelijk niveau over de voorstellen van het
rapport “IBO bekostiging waterbeheer” en het kabinetsbesluit terzake; hierbij
zal het vooral gaan over een meer ingrijpende modernisering op de lange
termijn van bestuur en beheer van de waterketen en het watersysteem.

c. de notitie toe te zenden aan de besturen van de hoogheemraadschappen Hollands
Noorderkwartier, Rijnland en Amstel Gooi Vecht; aan Gedeputeerde Staten van de
provincies Zuid-Holland en Utrecht; aan het IPO en aan de Unie van
Waterschappen.

20.
Heroverweging ingevolge
Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit:
1. de bezwaarde, mw. T. Bajema, in haar bezwaar te ontvangen;
2. contrair het advies van de Hoor- en adviescommissie het bezwaar ongegrond te

verklaren;
3. de bestreden beslissing van 6 oktober 2003, nr. 2003-38055, te handhaven
4. het verzoek om een schadevergoeding van € 3319,74 af te wijzen.

21.
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.
− bouw van een uni-locatie van het Horizon College aan de Kruseman van Eltenweg

hoek Helderseweg te Alkmaar
− oprichten van een woongebouw met voorzieningen (blok 4) aan de Ookmeerweg,

in het gebied Meer en Oever, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
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− vervanging van een woning aan de Leidsevaart 85, gemeente Heemstede
− bouw stolpwoning aan de Zwaagdijk 373 en 20 woningen in Zwaagdijk-West

(Balkweiterhoek-Oost), gemeente Wognum
− voor de bouw van negen woningen aan de Heiligeweg 91 te Krommenie, gemeente

Zaanstad
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− bestemmingsplan “1e herziening Kerkbrink en omgeving” gemeente Hilversum
− bestemmingsplan Landelijk gebied 2000 Herziening 2002, gemeente Obdam

22.
Bedrijventerrein Witte Paal Het college besluit de gemeente Schagen te berichten dat de provincie inderdaad instemt

met de ontwikkeling van het regionaal bedrijventerrein door de gemeente Niedorp.

23.
Advies over voorontwerp
structuurplan Randzone
Saendelft, gemeente Zaanstad

Het college besluit het advies aan B&W van Zaanstad vast te stellen en dit aan B en W
van Zaanstad mee te delen .
Het bijgaande stuk is een advies over het voorontwerp structuurplan Randzone
Saendelft. Het advies van de Subcommissie voor de gemeentelijke plannen en
stadsvernieuwing van de Provinciale Planologische Commissie is verwerkt in het
bijgaande concept advies van GS.

24.
Actieprogramma platform
Schoon water Noord-Holland

Het college besluit kennis te nemen van het voortschrijdend actieprogramma 2003-2006
van het Platform Schoon water Noord-Holland
Dit ter kennisneming aan Provinciale Staten te zenden.

25.
Jaarverslag werkzaamheden
van de commissaris van de
Koningin 2003 H.C.J.L.
Borghouts

Het college besluit:
a. kennis te nemen van het jaarverslag over 2003 van de commissaris van de Koningin
b. kennis te nemen van de toezending van het jaarverslag aan provinciale staten

26.
Voortgangsrapportage
“Crisismanagement en de
onderzoekslocatie Petten”

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage “Crisismanagement en de

Onderzoekslocatie Petten” van maart 2004 en de aanbiedingsbrief aan de
Staatssecretaris van het ministerie van VROM;

2. de voortgangsnotitie en de aanbiedingsbrief aan de Staatssecretaris VROM ter
kennisname te zenden aan Provinciale Staten.

27.
Ambtsbezoeken gemeenten
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Waterland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 11 en 26 maart 2004
door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Waterland en in het bijzonder kennis te nemen
van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen in beide gemeenten.
In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft de commissaris van de
Koningin de toezeggingen gedaan, dat:
a. met betrekking tot het afwikkelen van schadeclaims door het Schadeschap Schiphol

hij de betrokken gedeputeerden zal vragen voortvarend en daadkrachtig met de
problemen om te gaan daar waar de provincie een rol heeft;

b. met betrekking tot de verzelfstandiging van het recreatieschap Spaarnwoude,
waarbij het schap op afstand van de overheid komt, hij gedeputeerde Schipper zal
vragen om de gang van zaken en de wijze van communicatie aan die gemeente
nader toe te lichten;

c. met betrekking tot de middenstand, hij onder de aandacht van gedeputeerde
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Schipper zal brengen de wens tot positieverbetering van de middenstand in
Spaarndam.

In de gemeente Waterland heeft de commissaris van de Koningin de toezeggingen
gedaan, dat:
a. hij het gemeentelijk pleidooi voor incidentele woningbouw in Waterlandse

karakteristiek buiten de rode contour onder de aandacht van gedeputeerde Meijdam
zal brengen;

b. hij de kosten van de brandweer in relatie tot de vergoedingen van het ministerie van
BZK aan de gemeente nogmaals aan de orde zal stellen bij de Minister van BZK en
daarbij zal pleiten voor een verfijningsregeling.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 4,25,26,27
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5,6,8,21,22,23
E. Klut tel. (023) 514 40 83 17,18,19,20,24
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 2,11,12,13,14
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1,15,16
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 3,7,9,10

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. 06-04-2004 openbaar
Datum:06-04-2004


