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1.
Regionaal stedelijk netwerk
Noord West Holland

Het college besluit:
– onze huidige samenwerking in het kader van het Ontwikkelingsbeeld Noord-

Holland Noord met Noord West 8 voort te zetten
– de brief ( met aanvulling) aan de stuurgroep Noord West 8 over voortzetting van de

samenwerking als Regionaal stedelijk netwerk Noord West Holland te verzenden.
2.
Uitbreiding Diemerbos Het college besluit:

– Burgemeester en Wethouders van Amsterdam te verzoeken om als gedelegeerd
opdrachtgever op te treden voor de kwaliteitsverbetering en uitbreiding met circa
40 ha van het Diemerbos en het hiermee gemoeide bedrag van circa € 632.000,- te
putten uit de financiële middelen uit het programma Randstadgroenstructuur,
waarvoor de provincie in opdracht van het rijk verantwoordelijk is.

3.
Inzicht in onderuitputtingen
2003

Het college besluit:
Kennis te nemen van het overzicht inzake de onderuitputtingen over 2003 op basis van
de jaarrekening over 2003 en van de redenen van de onderuitputting.

4.
Grondwateroverlast
sportvelden Spanderbosch

Het college besluit:
1. Een bijdrage van € 123.088,00 toe te zeggen aan hockeyclub ’t Spandersbosch voor

ophoging van een sportveld
2. Een bijdrage van € 112.655,00 toe te zeggen aan tennisvereniging ’t Spandersbosch

voor verhuizing en schoon opleveren van haar terrein.

5.
Behoud en beheer
archeologische vindplaatsen

Het college besluit:
– Kennis  te nemen van conclusies en aanbevelingen in het rapport ‘Met zorg

vereeuwigd’ en dit rapport ter kennis te brengen van de Statencommissie Sociale
Infrastructuur.

– De conclusies en aanbevelingen betrekken bij met name het RO- en waterbeleid.
6..
Bibliotheekvernieuwing:
omvorming Probiblio Het college besluit:

a. kennis te nemen van de rapporten:
- ‘Serviceorganisatie nieuwe stijl in Noord- en Zuid-Holland’ & bijlage
‘Draaiboek voor de transformatie van Probiblio naar PSO nieuwe stijl’,
onderzoek en advies, 12 februari 2004, De Vuyst Consult BV.
- ‘Werkgeverschap en bibliotheekvernieuwing’, 24 februari 2004,
gespreksnotitie in afstemming met interbibliothecaire werkgroep, door De
Vuyst Consult BV.
- ‘Financiële consequenties van de bibliotheekvernieuwing in Noord- en Zuid-
Holland’,

27 april 2004, uitgebracht aan provincie 13 mei 2004, analyse en rapportage
door interbibliothecaire werkgroep onder technisch voorzitterschap van De
Vuyst Consult BV.
- Aanvullende vragen van de Provincie Noord-Holland over het advies van de
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Financiële Commissie

b.     de portefeuillehouder te machtigen de hieruit voortvloeiende vervolgstappen te
formuleren.
b. definitief te besluiten over de omvorming van Probiblio in het najaar van 2004.

7
Raamovereenkomst Provincie-
Dienst Landelijk Gebied 2004

Het college besluit:
1. de Raamovereenkomst Landinrichting, Grondverwerving en Natuur 2004 tussen de

Provincie Noord-Holland als opdrachtgever en de Dienst Landelijk Gebied als
opdrachtnemer vast te stellen;

2. Kennis te nemen van het feit dat de heer  Moens gemachtigd is de
raamovereenkomst te ondertekenen namens de provincie;

3. In het kader van de actieve informatieplicht aan het presidium van Provinciale
Staten te verzoeken de Statencommissie Natuur, Landschap, Water en Milieu en de
Statencommissie Economie, Landbouw en Europa over dit besluit te informeren,
waarbij de brief zal worden aangevuld.

8..
Begrenzing probleemgebieden Het college besluit:

1. Het begrenzingenplan Probleemgebieden in ontwerp vast te stellen.
2. Het ontwerp ter inzage te leggen conform afd. 3.5 van de AWB.
3. Aan de minister van LNV te verzoeken:

a. een overgangsregeling te treffen voor gedupeerde agrariërs
b. de koppeling probleemgebieden aan de Subsidieregeling Agrarisch

Natuurbeheer ongedaan te maken
c. bij een toekomstige verdeling van de resterende probleemgebiedhectares de

criteria zodanig aan te passen dat ook andere gebieden dan de
veenweidegebieden in Noord-Holland, waaronder Texel, als probleemgebied
kunnen worden begrensd

9.
Subsidieregeling
Gebiedsgericht Beleid (SGB)
Vaststelling geactualiseerde
SGB-uitvoeringsprogramma’s
2004 Texel, Noord-Hollandse
Kust, Kop van N-H en
Loosdrechtse Plassen.

Het college besluit:
– de geactualiseerde SGB-uitvoeringsprogramma’s 2002-2005 (jaar 2004) Texel en

Noord-Hollandse Kust en 2003-2006 (jaar 2004) Kop van N-H en Loosdrechtse
Plassen vast te stellen

– in overleg te treden met de minister van LNV over toekenning van SGB-middelen
in 2004 aan een aantal projecten (waarvoor in het verleden verwachtingen zijn
gewekt naar de gebiedspartners toe) en waarmee het Rijk oorspronkelijk heeft
ingestemd, maar waarvoor dit jaar van rijkswege geen geld meer is gereserveerd;

– in het kader van de actieve informatieplicht Provinciale Staten over het besluit te
informeren.

10.
Verbeterprogramma Den
Helder; standpuntbepaling
Noord-Holland

Het college besluit:
a. in te stemmen met de aanbevelingen , opgenomen in  het door de heren Tops

en Van Spijker opgestelde Verbeterprogramma voor de gemeente Den Helder,
“Den Helder: Doe normaal”;

b. gelet op de zorgelijke situatie in Den Helder op zeer korte termijn met het
college van B&W van Den Helder te overleggen over:
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- de wijze waarop gekomen kan worden tot de vitale coalitie zoals bedoeld
in het Verbeterprogramma;

- in welke mate de provincie overigens behulpzaam kan zijn bij de
implementatie van het Verbeterprogramma;

c. de portefeuillehouder ISV te machtigen het onder 1b bedoelde besluit uit te
voeren.

11.
Lidmaatschap vereniging
Deltametropool

Het college besluit:
– Lid te worden van de vereniging Deltametropool met terugwerkende kracht vanaf 1

juli 2004;
– De vereniging Deltametropool hiervan te berichten conform bijgevoegde

conceptbrief.

12.
Herstructurering  Schiphol
Area Development Company
(SADC)

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de Samenwerkingsovereenkomst inzake de verkoop en

ontwikkeling van gronden in de Amsterdam Airport Area;
b. In te stemmen met de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende

bijlagen en daarmee de samenwerkingsovereenkomst met gemeente Amsterdam,
gemeente Haarlemmermeer, Schiphol Nederland BV en SADC NV aan te gaan;

c. Gedeputeerde Meijdam te machtigen om namens de commissaris van de Koningin
de Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;

d. Het Bestuursforum Schiphol te berichten over dit besluit.

13.
Beantwoording statenvragen
mevrouw M. Agema (frachtie
Agema), inzake het NH
Weekbericht van 10 juni 2004,
de Milieufederatie NH en
subsidiedossiers.

Het college stelt de antwoorden vast met aanvulling.

14.
Herijking Openbaar Vervoer
Noord-Holland Noord

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie van de nota ‘Toekomstvast

openbaar vervoer in Noord-Holland Noord’.
1. De algemeen directeur op te dragen op basis van bovengenoemde evaluatie een

plan van aanpak te maken voor de in Noord-Holland Noord in 2005 extra te
besteden € 4 miljoen (€ 2 miljoen collegeprogramma en € 2 miljoen motie PS).

3. Kennis te nemen van de inbreng ten aanzien van het buslijnennet vanuit de
geraadpleegde gemeenten uit Noord-Holland Noord.

4. De wijzigingsvoorstellen van Connexxion voor het busvervoer in Noord-Holland
Noord per 12 december 2004, over te nemen.

5. In te stemmen met de beëindiging van het experiment Ho&Go vervoer per 12
december 2004.

15.
Wijzigingsvoorstellen Het college van GS besluit:
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dienstregeling bus 2005
Haarlem/ IJmond en Gooi en
Vechtstreek

1. De wijzigingsvoorstellen van Connexxion voor het busvervoer in de regio
Haarlem/Ijmond ingaande 12 december 2004 over te nemen, waarbij het aantal
busuren op de provinciale lijnen per saldo gelijk blijft.

2. In de regio Gooi en Vechtstreek gezien het lage gebruik een aantal ritten te laten
vervallen  op lijn 150 (Enkhuizen – Lelystad), spitslijn 292 (Blaricum
Carpoolplaats – Amersfoort) en spitslijn 297 ( Blaricum Carpoolplaats – Utrecht De
Uithof) per 12 december 2004.

3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief  te informeren.

16.
Bestuursovereenkomst
Tweede Coentunnel /
Westrandweg

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgaande definitieve concept van de bestuursovereenkomst

Tweede Coentunnel / Westrandweg;
2. De portefeuillehouder te machtigen om na ondertekening PS actief te informeren

over de  bestuursovereenkomst, na ondertekening.

17.
Conceptprogramma’s van
eisen concessies
Haarlem/IJmond en Gooi en
Vechtstreek

Het college van GS besluit:
1. Kennis te nemen van de conceptprogramma’s van eisen voor de aanbesteding van

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

2. Het conceptprogramma van eisen voor de aanbesteding van de concessie Gooi en
Vechtstreek ter advisering voor te leggen aan de Commissie
consumentenorganisaties Gooi en Vechtstreek en aan de gemeenten in Gooi en
Vechtstreek;

3. Het programma voor eisen voor de aanbesteding van de concessie Haarlem/IJmond
ter advisering voor te leggen aan de Commissie consumentenorganisaties
Haarlem/IJmond en aan de gemeenten in Haarlem/IJmond;

4. Deze beide conceptprogramma’s van eisen ter informatie toe te sturen aan
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief.

5. PS actief te informeren over de adviezen van de beide Commissies
consumentenorganisaties en van de gemeenten in Haarlem/IJmond en Gooi en
Vechtstreek

18
Aansluiting N302-De
Strip/Rijweg

Het college besluit:
1. Het project "N302-01, Verdubbeling N302, gedeelte Oostergouw-Rijweg inclusief

een gelijkvloerse aansluiting N302-De Strip/Rijweg" uit het PMI 2004-2008 stil te
leggen.

2. Zo snel mogelijk te starten met de studie Westfrisiaweg-Oost eerste deel A7-
Veiling (= N240, Markerwaardweg), zoals in de projectopdracht en het plan van
aanpak Westfrisiaweg wordt opgenomen.

3. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek en de verdere uitvoering van dit
deel van de N302  kunnen voor de ontsluiting van Bangert/Oosterpolder in overleg
met de gemeente Hoorn tijdelijke maatregelen worden genomen.

4. Provinciale Staten te informeren over dit besluit.

19.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen

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

– Realiseren concert- en cultuurpodium aan de Purmersteenweg te Purmerend.
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– bestemmingsplan Bedrijvenpark Robbenplaat West, gemeente Wieringermeer.

20.
Conferencies via video
(multiconferencing)

Het college besluit in te stemmen met de aanschaf van een Multipoint Conferencing
Unit met de daarbij behorende apparatuur.

21.
Bestemmingsplan Mahler 4,
gemeente Amsterdam

Het college besluit:
– gedeputeerde H.M. Meijdam, belast met de portefeuille Ruimtelijke Ordening, te

machtigen tot goedkeuring van het plan na bespreking hiervan in de
statencommissie ROV van 8 juli aanstaande.

22.
Investeringsprogramma
openbaar vervoer

Het college besluit:
a. In  te stemmen met de aanpak zoals omschreven in de gezamenlijke

projectopdracht reisinformatie openbaar vervoer en routeformule dat wil
zeggen het verbeteren van de doorstroming en het geven van actuele
reisinformatie in het HAL-gebied.

b. De inliggende brief aan de gemeente Alkmaar te versturen.
c. PS actief te informeren middels bijgevoegde brief.

23.
Voortgangsrapportage
BONRoute 2003 en
jaarrekening 2002.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Bereikbaarheidsoffensief

Noordelijke Randstad, jaarrapportage 2003;
2. Kennis te nemen van de financiële verantwoording 2002;

24.
Voortzetting Stichting
Vervoersmanagement Noord-
Holland (verkeer.advies)

Het college besluit:
1. In te stemmen met het toevoegen van het provinciale aandeel in het

exploitatieresultaat van de Stichting Verkeer.Advies van het boekjaar 2003 (ter
hoogte van € 18.390,-) aan de algemene reserve van deze stichting onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat bij opheffing van de stichting het overschot pro rata
wordt terugbetaald aan haar opdrachtgevers.

2. De Stichting Vervoermanagement Noord-Holland (werkend onder de naam
Verkeer.Advies) voort te zetten na 2004 voor een periode van vier jaar met een
bijdrage vanuit de provincie van € 339.000,- per jaar.

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.

25.
Overzicht werkbezoeken aan
gemeenten

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het in de samenvatting van deze nota voor GS opgenomen

overzicht van werkbezoeken die door het college, een delegatie uit het college en/of
een lid van het college werden gebracht aan de gemeenten in Noord-Holland.

26
Verlening tekortsubsidie met
voorschot Tender Water 2003.
Project Meer Sponzen minder

Het college besluit:
1. De gemeente Amsterdam voor het project ‘Meer sponzen, minder plassen’ een

tekortsubsidie van 50% tot een maximum van € 80.000,- te verlenen.
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plassen 2. een voorschot van 80% van het subsidiebedrag, zijnde € 64.000,- te verlenen zodra
de aanvrager een bewijs van opdrachtverlening heeft verstrekt.

3. De gemeente Amsterdam in kennis te stellen van bovenstaande besluiten.
27.
Aanvullende opdrachten aan
adviseurs Nieuwbouw Dreef

Het college besluit:
– Hoofd FB toestemming te geven tot het plaatsten van nieuwe opdrachten voor

advieswerkzaamheden bij drie technische adviesbureaus, te weten Cauberg
Huygen, D3BN en ingenieursbureau Linssen b.v.
Daarmee wordt een voorontwerp van het project Nieuwbouw Dreef zodaning
afgerond dat een raming voor besluitvorming in GS en PS kan worden gemaakt.
Als GS positief besluiten zullen opdrachten worden verstrekt voor het DO.

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

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