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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 oktober 2004
Onderwerp
1.
Nota van Beantwoording op
ontwerp streekplanuitwerking
Randzone Saendelft/
Gewijzigde ontwerp
streekplanuitwerking
Randzone Saendelft
2.
PMI 2005-2009

Besluit
Het college besluit:
1. de Nota van Beantwoording en de hierdoor gewijzigde ontwerp
streekplanuitwerking Randzone Saendelft vast te stellen;
2. de gewijzigde ontwerp streekplanuitwerking voor advies voor te leggen aan de
Provinciaal Planologische Commissie (PPC) en aan Provinciale Staten;
3. de Nota van Beantwoording toe te zenden aan de indieners van zienswijzen;
4. de heer Meijdam te mandateren redactionele wijzigingen aan te brengen in de Nota
van Beantwoording en de gewijzigde ontwerp streekplanuitwerking.
Het college besluit:
1. de lijst van projecten van de studie-, plan- en realisatiefase en de lijst van te
schrappen projecten van het PMI 2005-2009 vast te stellen;
2. ten laste van de kapitaallasten 2005 aan de gemeente Alkmaar € 5.000.000,- als
subsidie beschikbaar te stellen ten behoeve van de HAL-OV-corridor;
3. een onderzoek te doen naar het instellen van een bestemmingsreserve en daarover
in 2005 een definitieve beslissing te nemen;
4. om ten behoeve van de flexibele inrichting van de uitvoeringsorganisatie 30% van
de VAT-kosten af te zonderen van de uitvoeringskredieten;
5. ten behoeve van de uitvoering van het PMI de volgende kredieten/bijdragen ter
beschikking te stellen:
a. Ontsnipperingsplan
€ 345.000,=
b. N231, fietsbrug naast de Bosrandbrug, gemeente Aalsmeer
(kredietverhoging)
€ 175.000,=
c. N232, aanleg rotonde N232-uitrit Amsterdamse Bos (kredietverhoging)€ 151.000,=
d.N245-02, reconstructie N245-N508, gemeente Alkmaar
€ 8.850.000,=
e.N245-01, steunpunt Schagen
€ 1.720.000,=
f.N512, herinrichten Egmond Binnen-Egmond a/d Hoef
€ 2.000.000,=
g.Krediet studiefase
€ 800.000,=
h.Doorlopend voorbereidingskrediet afdeling B&U
€ 6.000.000,=
6.

De uit de verleende kredieten voortvloeiende kapitaalslasten te dekken uit het
daarvoor bestemde budget voor provinciale infrastructuur;
7. het krediet voor het project N242 voorlopig te verlagen tot € 70.000.000 en het
voorstel van Gedeputeerde Staten voor het definitieve krediet af te wachten;
8. daartoe de ontwerp-Voordracht PMI 2005-2009 vast te stellen;
9. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 2005-2009 te behandelen
gelijktijdig met de begroting 2005 (november a.s.).
10. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen in overleg met de
provinciesecretaris nog aanpassingen aan te brengen in de voordracht en het besluit.
3.
Omlegging A9 Badhoevedorp

Het college besluit:
1. zich sterk te willen maken om de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp als
priorititeit benoemd te krijgen in het kader van het meerjarenprogramma voor
infrastructuur en transport (MIT) van de rijksoverheid;
2. de gemeente Haarlemmermeer te berichten dat aan de staten de suggestie is gedaan
dit project te betrekken in de besluitvorming over de provinciale investeringsimpuls
3. aan de besluiten sub 1 en 2 de voorwaarden te koppelen, dat:
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Besluit
a.
b.

4.

5.

6.
7.
4
Plan van aanpak € 4 miljoen
openbaar vervoer NHN

de gemeente Haarlemmermeer initiatiefnemer is van het project;
de gemeente Haarlemmermeer meewerkt aan de verdubbeling van de T106 tot
een 2x2 weg;
c. een eventuele bijdrage van de provincie Noord-Holland zal een nominaal
bedrag zijn (niet geïndexeerd) en exclusief BTW en geschiedt in de vorm van
een lumpsum met een vooraf bepaald maximum;
d. de bijdrage van de provincie 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;
e. de 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;
f. uiterlijk 1 juli 2005 van de minister van Verkeer en Waterstaat finale
duidelijkheid is verkregen;
indien op 1 juli 2005 geen finale duidelijkheid is verkregen van de minister van
Verkeer en Waterstaat, er dan verder vanuit te gaan dat het huidige tracé wordt
gehandhaafd en een omlegging binnen afzienbare tijd niet meer is te verwachten en
dat het Rijk dan de uitvoering van de oorspronkelijk beoogde BORbenuttingsmaatregelen ter hand neemt. In dit geval het bestaande tracé van de A9
als uitgangspunt te nemen bij de streekplanuitwerking van de driehoek A4-A5-A9;
de bereidheid uit te spreken om in de tussentijd op initiatief van Haarlemmermeer
met Haarlemmermeer, de rijksoverheid, het ROA en Schiphol gesprekken te voeren
die zijn gericht op draagvlakverwerving en financiële afspraken voor één
voorkeursvariant;
B&W Haarlemmermeer te antwoorden per ( aan te passen) brief;
Het besluit sub 1 t/m 6 ter kennis te brengen van provinciale staten.

Het college besluit:
1. Het plan van aanpak voor besteding van de beschikbaar gestelde € 4 miljoen voor
het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord in 2005 vast te stellen. Het plan van
aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:
- opstellen van prOVielen voor Noord-Holland Noord;
- toepassen Noord-Brabantse methode;
- uitwerking van nieuwe initiatieven;
- voorstel voor uitbreiding dienstregeling nieuwbouwlocaties.
2. In te stemmen met de uitbreiding van de dienstregeling voor de strandlijnen 262
(Bergen – Bergen aan Zee) en 267 (Castricum – Castricum aan Zee) met ingang van
april 2005, vooruitlopend op behandeling de nog uit te werken projectplannen in de PScommissie WVV en vooruitlopend op de goedkeuring van de dekking uit de stelpost
door PS bij de voorjaarsnota 2005.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. H.A.
Binnema (GroenLinks),
inzake leegmaterieel ritten
Openbaar Vervoer NoordHolland Noord

Het college stelt de antwoorden vast.
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Aanvraag specifieke uitkering
Geldstroom Beeldende Kunst
en Vormgeving 2005-2008
aan Ministerie van OCW

7.
UNA-project Programma
Sociale en culturele
infrastructuur

8.
Cultuurnota 2005-2008
“Cultuur verbindt”

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande aanvraag voor de specifieke uitkering Geldstroom
Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008 aan het Ministerie van OCW.
2. De portefeuillehouder te machtigen de aanvraag aan te vullen op de onderdelen
Uitgangssituatie en Outputdoelstellingen.
3. Het hoofd van de afdeling ZWC te machtigen de aanvraag in te dienen bij de
Staatssecretaris van OCW.
4. De aanvraag ter informatie toe te sturen aan provinciale staten.
Het college besluit:
a Provinciale staten voor te stellen de beslissing over het handhaven van de
reservering uit het UNA-budget voor het Programma Sociale en culturele
infrastructuur voor investeringen in de Brede Mediatheek en het Museum
Broekerveiling uit te stellen tot voorjaar 2005.
b Provinciale staten geen voorstel te doen voor een bijdrage uit het UNA-budget voor
het Programma Sociale en culturele infrastructuur in de investeringskosten van het
Mobiele Jeugdtheater.
c Provinciale staten te informeren over deze besluiten.
Het college besluit:
1. De Cultuurnota 2005-2008 “Cultuur verbindt” vast te stellen met enige
aanpassingen;
2. Deze ter besluitvorming voor te leggen aan Provinciale Staten.

9.
Aanvraag Specifieke uitkering Het college besluit:
Actieplan Cultuurbereik 2005- a De aanvraag Specifieke uitkering Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 vast te
stellen.
2008
b Dit besluit aan te bieden aan Provinciale Staten.
10.
Aanvraag Specifieke uitkering Het college besluit:
Versterking Cultuurreducatie a De aanvraag Specifieke uitkering Versterking Cultuurreducatie in het primair
onderwijs 2005-2006 vast te stellen.
in het primair onderwijs 2005b Dit besluit aan te bieden aan Provinciale Staten.
2006
11.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw
E.P. van Gaalen-Haanstra,
mevrouw P.D.A.M. Baks en
de heer A.M.C.A.
Hooijmaijers (VVD), inzake
de bibliotheekvernieuwing
12.
Vaststelling ontwerp “Partieel

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
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Besluit

Gebiedsplan Particulier
Natuurbeheer Van Kust tot
Kust”

1.
2.
3.
4.

het ontwerp gebiedsplan particulier natuurbeheer binnen de robuuste verbinding
van Kust tot Kust vast te stellen;
het ontwerp ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de Awb;
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierover in kennis te
stellen.
Provinciale Staten hierover te informeren;

13.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid A.A. de Vries Het college stelt de antwoorden vast.
(SP), inzake de relatie tussen
ontheffingverlening en het
Faunabeheerplan
14.
Foerageergebieden voor
ganzen en smienten

15.
De Groene Long
gebiedsprogramma 2de ronde
2004

Het college besluit:
1. de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door middel van bijgesloten
brief te verzoeken uitstel te vragen van de afgesproken datum van 1 oktober voor
de aanwijzing van foerageergebieden;
2. het Provinciaal Overleg Landelijk gebied te verzoeken om op korte termijn een
advies uit te brengen over een ontwerp-aanwijzing waar draagvlak voor bestaat bij
betrokken partijen;
3. geen ontheffing voor afschot van smienten, grauwe ganzen en kolganzen te
verlenen tot op het moment dat foerageergebieden zijn aangewezen;
4. de Faunabeheereenheid Noord-Holland te berichten over het besluit aangaande de
ontheffing, door middel van bijgevoegde brief;
5. Provinciale Staten over dit besluit te informeren .
Het college besluit:
1) Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma 2de ronde 2004 bestaande
uit vier projectenbundels met een totale investering van € 4.996.907,2) In te stemmen met de subsidieverlening uit de Deelverordening de Groene
Long voor het uitvoeringsprogramma 2ste ronde 2004 voor een bedrag van
€ 670.819,- en in te stemmen met opname van 6 projecten in de
Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) met een bedrag van
€248.720,-;
3) Gedeputeerde Poelmann te machtigen om in de vergadering van de
Programmacommissie Noord-Holland Midden van 14 oktober a.s. namens
het college te besluiten waarbij, indien nodig, kan worden afgeweken van
het onder twee genomen besluit mits dit gebeurt binnen de bandbreedte
van het op de begroting 2004 voor de Groene Long beschikbaar gestelde
bedrag.

16.
Het college besluit:
Afronding Project ISMIJ
(Interprov. Streekplan Marker- 1. Het college van GS van Flevoland te berichten dat toekomstige activiteiten t.a.v.
afstemming ruimtelijke beleid voor het Markermeer/Ijsselmeer op een aangepast
en IJsselmeer
niveau en met aangepaste intensiteit voort te zetten.
2. De gereserveerde gelden voor de Vogel- en Habitatrichtlijn toets voor het ISMIJ te
schrappen
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17.
Het college besluit:
Implementatie Europese
1. In te stemmen , onder voorwaarde dat het rijk de financiele consequenties van de
Kaderrichtlijn WaterKaderrichtlijn vergoedt, met de concept-deelstroomgebiedsrapportage
Besluitvorming
‘Karakterisering deelstroomgebied Rijn-West’ met daarin:
deelstroomgebiedsrapportages
a. De voorlopige grenzen van de gedefinieerde oppervlaktewaterlichamen;
(zg. art.5-rapportages)
b. De voorlopige toekenning van status, categorie en watertype aan de
gedefinieerde oppervlaktewaterlichamen;
c. De voorlopige risicoanalyse van de gedefinieerde oppervlaktewaterlichamen;
d. De voorlopige grenzen van de gedefinieerde (globale) grondwaterlichamen en
e. De voorlopige risicoanalyse van de gedefinieerde grondwaterlichamen.
f. De werkwijze ‘van grof naar fijn’ als basis voor het vaststellen van de
definitieve grenzen van waterlichamen in het nog op te stellen
stroomgebiedbeheersplan Rijn-West.
2. Kennis te nemen van de Hoofdlijnennotitie bij de deelstroomgebiedsrapportage
‘Karakterisering deelstroomgebied Rijn-Noord’.
3. De portefeuillehouder Water te machtigen, met inachtneming van eventuele
kanttekeningen van ons College, het provinciale standpunt over de rapportages in
de vorm van een brief aan de betrokken Regionaal Bestuurlijke Overleggen (RBO)
Rijn-West en Rijn-Noord kenbaar te maken.
4. In te stemmen met het aanbieden van de deelstroomgebiedsrapportages door de
betrokken RBO’s aan de Staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat als bouwstenen
voor het maken van het landelijk Integratierapport Rijn;
5. De conceptrapportage Rijn-West, de Hoofdlijnennotitie Rijn-Noord inclusief de
brieven voor de RBO’s ter kennisname te sturen aan PS.

18.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden J.H.M.
Bond (CDA) en A.F. Kraak
(VVD), inzake het reis- en
vergaderbudget van PS
19.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van 6 windturbines nabij de A4 te Burgerveen-oost,
– Voor de bouw van een dierenasiel met bedrijfswoning en aanleg ontsluitingsweg
aan de Hoofdweg naast nr. 553 te Hoofddorp,
– Voor de bouw van een woonzorgcomplex aan het Zomerpark (deelplan 8
Getsewoud), gemeente Haarlemmermeer.

20.
Evaluatierapport pilot jaarrond Het college besluit:
paviljoens Zandvoort
– de heer Meijdam te machtigen het Evaluatierapport Jaarrond Paviljoens Zandvoortstaande de vergadering - te ondertekenen.
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21.
Het college besluit:
Programma’s en verslagen
afgelegde ambtsbezoeken door – kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 27 augustus en 9
september 2004 afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten Laren en
de cvdK aan Laren en
Wervershoof.
Wervershoof
22.
Korean School Foundation

23.
Wijziging reglement
hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht ter invoering
van de methode Delfland

24.
Deelverordening aanleg
Individuele
Behandelinginstallatie van
Afvalwater (IBA’s) NoordHolland 2002

Het college besluit de voorzitter van de Kamer van Koophandel te berichten dat wordt
vastgehouden aan het stopzetten van een subsidieverlening aan de Korean School
Foundation.
Het college besluit:
– de voordracht en het bijbehorende ontwerpstatenbesluit, inhoudende wijziging van
het Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
zodanig, dat dit hoogheemraadschap voor al zijn taken op het gebied van het
oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer en het waterkeringenbeheer de zgn. methode
Delfland kan invoeren, vast te stellen;
– de portefeuillehouder te machtigen de ontwerpvoordracht zonodig aan te passen;
– de voordracht en het ontwerpstatenbesluit aan Provinciale Staten aan te bieden ter
medevaststelling van de reglementswijziging;
– de voordracht en het ontwerpstatenbesluit toe te zenden aan G.S. van Utrecht en
G.S. van Zuid-Holland ter medevaststelling van de reglementswijziging door
Provinciale Staten van die provincies.
Het college besluit:
– Voornemens te zijn de deelverordening aanleg IBA’s Noord-Holland 2002 te
wijzigen, in die zin dat een vast bedrag per geplaatste IBA wordt uitgekeerd;
– De Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) en de
Hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht, Uitwaterende Sluizen in Hollands
Noorderkwartier en van Rijnland over het voornemen tot aanpassing van de
deelverordening aanleg IBA’s Noord-Holland 2002 te informeren en
– De Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten (VNHG) en de
Hoogheemraadschapppen Amstel, Gooi en Vecht, Uitwaterende Sluizen in
Hollands Noorderkwartier en van Rijnland te verzoeken een standpunt ter zake in te
nemen.

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

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

18, 21
22
1, 19,20
15, 16, 17, 23, 24
6, 7, 8, 9, 10, 11
12, 13, 14
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tel. (023) 514 44 58

2, 3, 4, 5

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. 12-10-2004 openbaar
Datum:12-10-2004

