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Onderwerp Besluit

1.
Ontwerp-tracébesluit
Capaciteitsuitbreiding
Coentunnel

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het ontwerp-tracébesluit (OTB) Capaciteitsuitbreiding

Coentunnel;
2. Te reageren op het OTB middels brief;
3. PS actief te informeren middels brief.

2.
Jaarverslagen concessies
openbaar vervoer per bus 2003

Het college besluit:
1. Kennis te nemen met de jaarverslagen openbaar vervoer per bus 2003 van de

concessies Noord-Holland Noord, IJmond alsmede Gooi en Vechtstreek.
2. Voor de concessie Noord-Holland Noord Connexxion Openbaar Vervoer een malus

op te leggen. De definitieve hoogte wordt in het najaar bepaald.
3. Provinciale Staten middels brief te informeren.

3.
Beantwoording van
statenvragen van het statenlid
de heer A.A. de Vries (SP),
inzake de milieusituatie bij de
Kernreactor te Petten.

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake
subsidie voor
weidevogelbescherming door
boeren en de controle op de
uitvoering

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Clusterplan beleid Het college besluit kennis te nemen van de inhoud van het clusterplan Beleid zoals

vastgesteld door de Algemeen Directeur op 1 juli 2004.

6.
Voordracht Deelverordening
recreatie en toerisme

Het college besluit:
1. De voordracht voor de Deelverordening recreatie en toerisme Noord-Holland 2005

vast te stellen.
2. Vooruitlopend op de vaststelling van de deelverordening door PS het

aanvraagformulier, zoals genoemd in artikel 7 van de deelverordening, op grond
van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland (ASN)onder
voorbehoud vast te stellen.

3. De voordracht met brief en Nota voor de PS commissie ELE aan provinciale staten
aan te bieden

4. De portefeuillehouder te machtigen de voordracht en het aanvraagformulier zondig
aan te passen naar aanleiding van de behandeling in de commissie ELE.
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7.
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 woning met garage, Westerblokker 108a-110, gemeente Hoorn
– Realiseren industriële keuken voor het bereiden en vriezen van oosterse snacks in

voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Hoornseweg 37 te Wognum
– Bouw van een transformatorstation aan de Reyndersweg  te Velsen Noord

8.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. De bestreden beslissing van 27 januari 2004, nr. 2003-332924 te herroepen;
3. Alsnog de gevraagde verklaring van geen bezwaar af te geven;
4. Bezwaarde in kennis van dit besluit te stellen conform brief (2 bijlagen);
5. De gemeente Obdam in kennis van dit besluit te stellen conform brief (7 bijlagen).

9.
Heroverweging bezwaarschrift
KNNV Libellenwerkgroep
Zuid-Kennemerland

Het college besluit:
– het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen met

uitzondering van het gestelde op pagina 9 van het advies dat bezwaarde een nieuwe
aanvraag “voor 2004” kan indienen. Hier moet staan “voor 2005”;

– bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen;
– het bezwaar ongegrond te verklaren;
– de bestreden beslissing van 18 februari 2004, nr. 2003-39141, niet te herroepen.

10.
Strategische
Milieubeoordeling

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie Strategische milieubeoordeling (SMB);
2. De verplichtingen ingevolge de Europese richtlijn betreffende de beoordeling van

de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s (2001/42/EG,
SMB-richtlijn) te betrekken bij de voorbereiding van provinciale plannen.

11.
Rapportage Luchtkwaliteit
2003

Het college besluit:
1. De rapportage Luchtkwaliteit Provincie Noord-Holland 2003 vast te stellen en aan

te bieden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.

2. De rapportage te verspreiden naar de gemeenten die rapportageplichtig zijn voor
2003 en 2004.

12.
Voorstel 7 tot afwijking
aanbestedingsregels (DVM
Alkmaar)

Het college besluit:
– Het voorstel tot afwijking van de aanbestedingsregels voor zowel de verdere

verkeerskundige ondersteuning en begeleiding als de simulatiestudies in het kader
van het project DVM-pilot Alkmaar / Noord-Holland Midden ondershands aan te
besteden aan Grontmij Advies & techniek BV goed te keuren.

13.
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Tijdelijke regeling eenmalige
uitkering bestrijding regionale
wateroverlast

Het college besluit:
– De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat positief te adviseren over het

uitvoeringsplan ‘ Waterberging Edam-Volendam’ dat de gemeente Edam-
Volendam aan het ministerie heeft ingediend in het kader van de Tijdelijke regeling
eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.

14.
Excursie Stelling van
Amsterdam

Het college besluit de excursie voor de GS leden te laten plaatsvinden met programma
op 31 augustus 2004

15.
Zuiderzeelijn 1. Kennis te nemen van de Intentieverklaring Zuiderzeelijn waarin is opgenomen

de intentie te komen tot:
a. Het bereiken van overeenstemming over de inhoud van een

overeenkomst voor 1 november a.s. waarin wordt geregeld:
 i. Een eventuele financiële bijdrage van de

Noordvleugelpartijen aan de Zuiderzeelijn;
 ii. Een gelijkwaardige positie van de Noordvleugelpartijen ten

aanzien van besluitvorming over het Programma van Eisen,
waarin met name de regionale functie van de Zuiderzeelijn tot
uiting zou moeten komen;

 iii. Het monitoren van en verband brengen in besluitvorming over
ruimtelijke ontwikkelingen en de Zuiderzeelijn, gelet op de
samenhang;

b. Het verkennen van de mogelijkheden tot een financiële bijdrage van de
Noordvleugelpartijen aan de Zuiderzeelijn;

c. Het vooruitlopend op de overeenkomst tot stand brengen van een
concept functioneel programma van eisen waarin de regionale functie
van de Zuiderzeelijn in de Noordelijke Randstad tot uiting komt;

2. Niet in te stemmen met de passage op pagina 5 onder “financiële bijdrage” (2e

alinea);
3. In te stemmen met ondertekening van de (aangepaste) Intentieverklaring

samenwerking Zuiderzeelijn tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat, de
voorzitter Stuurgroep Zuiderzeelijn (“het Noorden”) en de leden van  Platform
Bereikbaarheid in de noordelijke Randstad;

4. Provinciale Staten bij brief te informeren.

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

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 2,  6,  9, 12, 15
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7, 8,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 3, 4, 5, 10, 11, 13
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 14
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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