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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 september 2004
Onderwerp

Besluit

1.
HAC-advies inzake bijdrage
Het college besluit:
voor 2004 aan
a. kennis te nemen van het advies van de Hoor- en Adviescommissie inzake de door
Rijwielpadenvereniging Gooide Rijwielpadenvereniging Gooi &Eemland gevraagde verhoging van de
en Eemland
provinciale bijdrage voor 2004;
b. aan dat advies gevolg te geven door het verzoek van de vereniging voor te leggen
aan PS tijdens de behandeling van de begrotingspost in het kader van het
Najaarsbericht 2004;
c. in het kader van het Najaarsbericht 2004 aan PS voor te stellen om de jaarlijkse
bijdrage voor 2004 te verhogen van € 26.800,-- naar € 51.134,--;
d. daarbij aan te kondigen dat PS bij het Voorjaarsbericht 2005 een integraal af te
wegen voorstel tegemoet kunnen zien over het al dan niet voortzetten van de
jaarlijkse provinciale bijdrage aan de vereniging en de (eventuele) hoogte daarvan.
2.
Kinselmeer, legaliseren
recreatiewoningen
Amsterdam-Noord

3.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht
inzake SOS Telefonische
Hulpdienst Noordwest te
Alkmaar

Het college besluit:
− Het in de brief van 21 augustus 2001 ingenomen standpunt ten aanzien van illegale
recreatiewoningen rond het Kinselmeer in Amsterdam-Noord na ampele
overweging te verlaten en legalisering onder voorwaarden toe te staan.
− PS te informeren nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met het DB van
het Stadsdeel Noord van Amsterdam.
Het college besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 19 februari 2004, nr. 2003-50675 niet te herroepen.
4. de uitvoering van het besluit af te stemmen op de tot nu toe in dit soort gevallen
gevolgde lijn
5. Op korte termijn een discussie in het college te houden over het principe van de
vermogenstoets in relatie tot de door andere geldgevers gevolgde praktijk

4.
Voorstel verdeling ISV-budget Het college besluit:
bodemsanering 2005-2009
a. In te stemmen met de voorgestelde verdeling van het ISV-budget bodemsanering
2005 t/m 2009;
b. Het ISV-budget met 2,7 miljoen euro aan te vullen ten laste van het Wbb-budget
2005-2009 indien het landsdekkend beeld van de werkvoorraad bodemsanering in
de provincie Noord-Holland in november niet voldoet aan de landelijk
vastgestelde eisen;
c. De gedeputeerde Milieu te machtigen om conform het verzoek van het ROA extra
ROA-budget te verdelen over de kleine ROA-gemeenten.
5.
Aanbesteding reconstructie
N242

Het college besluit:
• kennis te nemen van het resultaat van de aanbesteding van de reconstructie van de
N242 Oostelijke ring om Alkmaar;
• kennis te nemen van de voorgenomen gunning van het werk aan Heijmans
Infrastructuur voor een bedrag van € 37.700.000,-- en de gedeputeerde Verkeer en
Vervoer, dhr. C. Mooij op een nader te bepalen datum in oktober het contract met
Heijmans Infrastructuur te laten ondertekenen;
• kennis te nemen van de rapportages van de afdeling Beheer en Uitvoering over de
procedure van aanbesteding, de keuze en het financiële onderzoek.
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•

6.
N201 Realisatiebesluit

7.
Uitwerking streefbeeld
Westfrisiaweg tot go/no gobeslissing

Provinciale Staten op de hoogte te stellen van deze aanbesteding.

1.

In te stemmen met de scope van het project N201+ en in te stemmen met de
taakstellende kostenraming bij deze scope;
2. In te stemmen met de voorgestelde dekking van deze kosten;
3. In te stemmen met de (tijd)planning van de uitvoering van het project N201+;
4. In te stemmen met een totale bijdrage van de provincie Noord-Holland van
maximaal € 144,2 miljoen (waarvan € 7 miljoen voor extra risicoafdekking lagere
renteopbrengst);
5. Kennis te nemen van de discussie over het te hanteren rentepercentage en de
financiële gevolgen daarvan;
6. Kennis te nemen van de belangrijkste (uitvoerings-)risico’s en de (voorlopige)
voorstellen hoe deze te beheersen;
7. De voordracht vast te stellen en deze voor te leggen aan Provinciale Staten.
Provinciale Staten wordt gevraagd het bestaande provinciale krediet van € 112,9
miljoen te verhogen tot € 144,2 miljoen als deel van de totale kosten van € 571,3
miljoen onder de aangegeven scope, planning en andere in de Voordracht
opgenomen voorwaarden;
8. Ten behoeve van de dekking van het onder g. genoemd krediet vooruitlopend op
Investeringsimpuls Wegen een bedrag van € 31,3 miljoen ten laste te brengen van
de vrij besteedbare UNA-middelen (= € 144,2 miljoen minus reeds gevoteerd
krediet ad € 112,9 miljoen);
9. Niet eerder de overeenkomst te tekenen dan nadat de kostenramingen op
Voorontwerp+ niveau zijn gebracht en dan nadat de dekking van de van partijen
verwachte bijdragen is gegarandeerd. Indien blijkt dat de raming fors naar boven
of beneden moet worden bijgesteld, pas tot ondertekening over te gaan na
aanpassing van het plan en/of de dekking en nadere besluitvorming in stuurgroep
en dagelijkse besturen;
10. De portefeuillehouders te machtigen de definitieve overeenkomst, na verwerking
van de laatste details, vast te stellen;
11. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen de voordracht in
redactionele zin aan te passen en definitief te maken.
12. De portefeuillehouder te machtigen het moment te bepalen wanneer het
noodzakelijk is vervolgvoorstellen aan het college voor te leggen.

Het college besluit:
het Plan van Aanpak uitwerking streefbeeld Westfrisiaweg tot Go/NoGobeslissing vast te stellen;
De meest betrokken overheidsorganisaties, het georganiseerd bedrijfsleven en
de natuurorganisaties van deze vaststelling op de hoogte te brengen door
middel van bijgaande concept-brief;
- Provinciale Staten te informeren over dit besluit

8.
Nieuw format rekening in een Het college besluit:
oogopslag (2003) in reactie op - Kennis te nemen van en in te stemmen met het voorgestelde format voor de
provinciale rekening in een oogopslag en de reactie op de door de SP voorgestelde
de SP-motie 8-1 van 17 mei
nadere (financiële) regels;
2004 en reactie op voorstel SP
- Het memo toe te zenden aan PS
voor de Commissie FBO op
31 augustus 2004 met nader
kaderstellende (financiële)
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regels
9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
− Bouw van een woongebouw met 18 wooneenheden aan de Reaal , gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Hoorn
− Bouw van 37 woningen aan de Meerdijk 1b en 1c te Grootschermer, gemeente
Schermer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Bestemmingsplan “De Kwakel 1987 – Derde herziening”, gemeente Uithoorn
− “Wormerveer-Zuid”, deel 1, gemeente Zaanstad
10.
Uitbreiding opdrachtverlening Het college besluit akkoord te gaan met een afwijking van de gebruikelijke procedure
voor opdrachtverlening, en K&S en RWB toestemming te geven om onderzoeksbureau
monitor
RIGO een aanvullende opdracht te verlenen m.b.t. het uitvoeren van de monitor
woningbouwcapaciteit
woningbouwcapaciteit.
11.
Bestuursvergadering IPO dd
16 september 2004

12.
Weigering verklaring van
geen bezwaar voor de bouw
van een 2e agrarische
bedrijfswoning aan de
Meerlandenweg, gemeente
Amstelveen

13.
Jaarverslagen 2002 en 2003
van NV Zeehaven IJmuiden
14.
Aansluiting op de A9 nabij
Heiloo
15.
Herbesteding restbudgetten
ROV NH

Het college besluit:
1.
Kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 16 september.
2.
Waar het gaat om het agendapunt ‘Beheersen EMU-saldo mede-overheden’,
aansluiting te zoeken bij het standpunt van de VNG

Het college besluit met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en Wethouders
van Amstelveen om een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 11, lid 2
sub b van de voorschriften van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied”, voor de
bouw van een tweede agrarische bedrijfswoning aan de Meerlandenweg 51, ten name
van de heer
P. Schouten:
− de verklaring te weigeren;
− een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en Wethouders van
Amstelveen;
− een afschrift van dit besluit te zenden aan aanvrager.
Het college besluit kennis te nemen van de jaarverslagen 2002 en 2003 van NV
Zeehaven IJmuiden.
Het college besluit kennis te nemen van het plan van aanpak aansluiting A9 nabij
Heiloo.
Het college besluit:
Het werkplan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV)2003 en 2004 als volgt
te wijzigen:
A: Het project promotie lokale platformen vervalt. Het budget ten bedrage van €
66.000,-- wordt besteed aan de hier onder vermelde
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verkeersveiligheidsprojecten.
Het vrijgevallen budget van € 46.626,--, door de overheveling van
programmakosten naar projectkosten, eveneens te besteden voor de volgende
projecten

verhoging
totaalbedrag
• Project nr. 102 Bobcampagne
€ 18.870,00 € 66.576,00
• Project nr. 105 Campagnekalender
€ 12.056,00 € 91.928,00
• Project nr. 110 Senioren en verkeersveiligheid
€5.700,00 € 11.400,00
• Project 4 Invoeren nieuwe methode verkeersonderwijs€ 5.500,00 € 37.147,00
• Project 5 Invoeren nieuwe methode verkeersonderwijs€ 5.500,00 € 37.147,00
• Project 6 Invoeren nieuwe methode verkeersonderwijs€ 5.500,00 € 37.147,00
• Project 7 Invoeren nieuwe methode verkeersonderwijs€ 5.500,00 € 37.147,00
• Project 8 Invoeren nieuwe methode verkeersonderwijs€ 5.500,00 € 19.147,00
• Project 9 Invoeren nieuwe methode verkeersonderwijs€ 5.500,00 € 37.147,00
• Project 2 Bromfietscursus
€33.000,00 €87.384,00
• Project 17 “Praktisch verkeersonderwijs”
€ 5.000,00 € 35.000,00
• Project 21 “Het groot Mysterie Spel” ”

€ 5.000,00
Totaal

16.
Geldelijke bijdrage aan de
gemeente Wormerland

€112.626,00

Het college besluit aan de gemeente Wormerland een geldelijke bijdrage ter grootte
van € 30.000,-- te verlenen in verband met de financiële gevolgen van de ADMcacaobrand. De wijze van dekking wordt nader bezien.

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

tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

1,13,
2, 8, 9,10,11,12,
3,
4,
5,6,7,14,15,

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. 14-09-2004 openbaar
Datum:14-09-2004

