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1.
Structurele
begrotingswijziging
Plassenschap Loosdrecht

Het college besluit:
De structurele verhoging van de provinciale bijdrage aan het Plassenschap Loosdrecht
in verband met hun begrotingswijziging mee te nemen bij de integrale afwegingen in
het kader van het voorjaarsbericht 2004

2.
Advertentiekosten
ontheffingen Flora- en
faunawet

Het college besluit:
Ten behoeve van de publicatieplicht van besluiten in het kader van de Flora- en
faunawetgeving een advertentiebudget voor 2004 beschikbaar te stellen van € 75.000,=
en deze te dekken uit de door het Ministerie van LNV te verlenen Rijksbijdrage.

3.
Extra middelen ten behoeve
van begrotingshoofdstuk
Milieubeheer, algemeen

Het college besluit aan PS voor te stellen € 300.000 beschikbaar te stellen voor de
activiteit ‘regie uitvoering PMP 2002-2006’ (begrotingspost 500.11) na afweging van
de voorstellen in het Voorjaarsbericht.

4.
Verhoging provinciale
bijdrage aan CROS

Het college besluit in het voorjaarsbericht het voorstel op te nemen om de bijdrage van
de provincie Noord-Holland aan de CROS structureel met € 15.000,- te verhogen.

5.
Extra middelen ten behoeve
van IPO-milieu

Het college besluit aan PS voor te stellen € 44.037 extra beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het Interprovinciaal Milieuprogramma (IPM) 2004 (begrotingspost
500.51) na afweging van de voorstellen in het Voorjaarsbericht.

6.
Activiteiten ter verbetering
van de kwaliteit van de
processen in het kader van het
programma Milieubeheer en
in het kader van de
professionalisering van de
handhaving

Het college besluit:
1. Goedkeuring te verlenen aan de start van een project dat erin moet resulteren dat de

werkprocessen in het kader van bodembeheer op 1 januari 2005 voldoen aan de
landelijke kwaliteitsnorm SIKB Normblad Bodembeheer 8001.

2. Goedkeuring te verlenen voor het nemen van standaardiseringmaatregelen
waardoor verhoging van de efficiency en van de kwaliteit van de processen van
vergunningverlening in het kader van de Wet Milieubeheer kan worden bereikt.

3. Goedkeuring te verlenen aan de instelling van een stimuleringsfonds om te
bevorderen dat handhavingorganisaties een samenwerkingsverband op het terrein
van handhaving aangaan.

4. De financiering van bovengenoemde voorstellen te betrekken bij de integrale
afweging van het voorjaarsbericht 2004.

7.
Rechtsbijstandverzekering
provinciaal personeel

Het college besluit:
a. Conform de daartoe in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst

Provincies 2003-2005 gemaakte afspraak een rechtsbijstandverzekering af te sluiten
voor het provinciaal personeel;

b. De verzekering af te sluiten bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam gerekend met
ingang van 1 januari 2004;
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8.
Nota reserves en
voorzieningen 2004

Het college besluit:
1. de Nota reserves en voorzieningen en bijbehorende ontwerp-voordracht vast te

stellen en deze toe te zenden aan provinciale staten;
2. de financiële consequenties, te weten vrijval van € 7.470.400 ten gunste van de

algemene reserve, te verwerken in de Voorjaarsnota 2004;
3. ten aanzien van de op te heffen fondsen slechts nieuwe financiële verplichtingen

aan te gaan tot het maximum van de in de begroting 2004 geraamde storting, geen
nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan ten laste van de in het Fonds
bodemsanering aanwezige historische rentebaten, ten laste van het Provinciaal
afvalstoffenfonds en, voor zover daarvoor geen onttrekkingen in de begroting 2004
zijn geraamd, ten laste van de Reserve ouderenvoorziening.

4. te onderzoeken op welke wijze kan worden bewerkstelligd dat een deel van de in
een jaar niet uitgegeven gelden kunnen worden meegenomen naar het volgende jaar

5. een notitie te laten opstellen met de stand van zaken van de lopende FINH en UNA-
projecten

9.
Ontwerp-Voorjaarsnota 2004 Het college besluit:

a. In te stemmen met de voorstellen ten laste van de algemene middelen zoals die zijn
opgenomen in het ontwerp-Voorjaarsbericht 2004

b. In te stemmen met de bestuurlijke rapportage uitvoering programmabegroting 2004
over het eerste kwartaal 2004.

c. De portefeuillehouder Financiën te mandateren om de besluitvorming van het
college over de  ontwerp-Voorjaarsnota, alsmede over de overige besluitvorming
van het college van heden, 11 mei, alsmede de budgettair neutrale items nader in de
ontwerp-Voorjaarsnota te verwerken;

d. De ontwerp-Voorjaarsnota 2004, na verwerking van de besluitvorming door het
college, ten behoeve van de advisering door de PS commissies resp. de vaststelling
door Provinciale Staten, toe te zenden aan de Statengriffier, In de brief in te gaan op
de aanpassingen in het financieel kader t.o.v. het kader zoals vermeld in de
Kaderbrief 2005.

e. In te stemmen met de in de bijlage bij deze nota opgenomen af te wijzen
voorstellen (inclusief aanpassingen).

10.
Shortlist projecten
uitvoeringsprogramma Noord-
Holland Noord

Het college besluit:
– Met de shortlist van projecten in te stemmen;
– De 5 nieuw op te starten projecten nader uit te werken in plannen van aanpak en op

hun praktische haalbaarheid te toetsen;
– De shortlist ter kennisneming door te sturen aan PS.

11.
Onderzoek Gildenspoor Het college besluit:

– Mede namens het college van B&W van Velsen, om Corus per brief te verzoeken
mee te werken aan een onderzoek naar mogelijke verlegging van het Gildenspoor te
Velsen-Noord;
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– B&W van Velsen een afschrift van de brief aan Corus te zenden.

12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake
jongerenbeleid en de
huisartsenzorg

Het college stelt de antwoorden vast.

13.
De toekomst van de
regiovisies zorg in het licht
van het Collegeprogramma
2003-2007

Het college besluit:
a. kennis te nemen van het Rapport van ITS-Nijmegen: Regiovisies in de provincie

Noord-Holland, een onderzoek naar de resultaten en toekomstige inzet van
regiovisies;

b. in te stemmen met de “Notitie van gedeputeerde staten over de toekomst van de
regiovisies in het licht van het Collegeprogramma 2003-2007”;

c. op basis van deze notitie de volgende besluiten te nemen:
1. Vanaf 2005 zullen wij de activiteiten in het kader van het opstellen van

regiovisies zorg beëindigen;
2. Vanaf 2005 zullen wij onze aandacht richten op twee aspecten:

a. de monitoring van de effecten en de resultaten van de vastgestelde
regiovisies

b. de ondersteuning van regionale en provinciale initiatieven en activiteiten
op het terrein van Wonen, welzijn en zorg, in aansluiting op het
Stimuleringsprogramma WWZ

1. Bij de Programmabegroting 2005 zullen wij hiervoor op begrotingspost 7860
30, na de gerealiseerde bezuinigingstaakstellingen, een bedrag behouden van
  € 211.800 (zie ook Kaderbrief 2005). Alle overige bedragen op deze
begrotingspost zijn daarmee in het kader van de bezuinigingstaakstellingen
ingeleverd.

14.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer R.E.
Vis (VVD), inzake de
(pilot)risicokaart

Het college stelt de antwoorden vast.

15.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
L.P. de Wit-de Rooij (PvdA),
M.H.J. van der Heijde (PvdA),
mevrouw mr. A. Zeeman
(CDA), mr. ir. J. Bezemer
(ChristenUnie-SGP) en P.A.
Prins (fractie Prins), inzake
leden Hoor- en
Adviescommissie

Het college stelt de antwoorden vast.

16.
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Project Waterlands Wonen,
Richtlijn voor Integrale toets.

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage

voor de opzet en inhoud van de Integrale toets voor woningbouwmogelijkheden in
de regio Waterland, als uitwerking van het streekplan Noord-Holland Zuid;

– het advies van de Commissie m.e.r. integraal over te nemen en als richtlijn vast te
stellen voor de uitvoering van de Integrale toets.

17.
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.
– Aanvulling besluitvorming bouw Regionaal Historisch Centrum te Hoorn, (2004-

18234)
– Wijziging van de 1e en 2e verdieping van het pand Vincent van Goghweg 44b te

Zaandam, gemeente Zaanstad, (2003-33044)
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied (Stoomgemaal /

Museum), gemeente Medemblik, (2003-43751)

18.
Nieuw besluit inzake
bestemmingsplan
“Waterstrook Ringvaart
Haarlemmermeerpolder”

Het college besluit:
1. Vast te houden aan de onthouding van goedkeuring van het bestemmingsplan

“Waterstrook Ringvaart Haarlemmermeerpolder” voor zover het betreft de
aanduiding “ligplaats voor woonschepen” op de plankaart voor zover die breder is
dan 6,5 m zoals dit op de plankaart met rode omlijning is aangegeven.

2. Reclamant een afschrift van ons besluit toe te zenden.
3. Te bepalen dat de gemeenteraad op grond van artikel 30 van de Wet op de

ruimtelijke ordening met in achtneming van ons besluit een nieuw
bestemmingsplan dient te maken.

19.
Nieuw besluit met betrekking
tot Eerste partiële herziening
bestemmingsplan Zeehaven
IJmuiden, gemeente Velsen

Het college besluit:
– appellanten mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven

aan de omstreden delen van de Eerste partiële herziening bestemmingsplan
Zeehaven IJmuiden gedeeltelijk de goedkeuring te onthouden;

– een exemplaar van dit besluit te zenden aan de Raad van de gemeente Velsen en
aan beide appellanten.

20.
Aanpassing
subsidiebeschikking FINH-
project Den Helder Offshore
Service & Centre.

Het college besluit in te stemmen met:
– de inhoudelijke projectwijziging te weten het vervangen van de

aanlandingsvoorziening (ro-rofaciliteit) door de realisatie van een mudplant en
drinkwaterinstallatie;

– de daaruit voortvloeiende wijziging in de investeringsopzet;
– de aanpassing van de opleveringsdatum van 31 januari 2004 naar 31 oktober 2004.
– bij positieve besluitvorming inliggende brief te verzenden aan de gemeente Den

Helder.

21.
Provinciaal Restauratie
Uitvoerings Programma 2004-

Het college besluit het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2004 -2009 vast
te stellen.
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2009

22.
Borgstellingen Het college besluit de bereidheid uit te spreken, indien instellingen daarom verzoeken,

de in het kader van borgstelling verkregen hypotheekpositie ten gunste van het
Waarborgfonds voor de Zorgsector op te geven en het recht van eerste hypotheek in te
wisselen voor een gedeeld recht van eerste hypotheek.

23.
Uitbetaling subsidie fort
Veldhuis te Heemskerk

Het college besluit op basis van artikel 31 (hardheidsclausule) van de Deelverordening
restauratie en onderhoud monumenten Noord-Holland 2001, bij wijze van zeer hoge
uitzondering, het volledig toegekende subsidie-bedrag van € 33.866,98 uit te betalen aan
de Stichting Aircraft Recovery Group ten behoeve van de restauratie van het dak van
fort Veldhuis te Heemskerk.

24.
Vaststelling subsidieplafond
ten behoeve van
Stimuleringsprogramma
Wonen, Welzijn en Zorg

Het college besluit:
1 Het subsidieplafond voor hoofdstuk 2 van de Deelverordening wonen, welzijn en

zorg Noord-Holland 2004 voor het tijdvak 18 mei 2004 tot en met 31 december
2004 vast te stellen op € 200.000,--;

2 Na vaststelling het subsidieplafond bekend te maken door middel van publicatie in
het Provinciaal Blad.

25.
PAF subsidies binnen het
onderdeel ‘waterinterventies
Noord-Holland Midden’

Het college besluit:
Aan de volgende zes projecten subsidie te verlenen uit het Provinciaal Afvalstoffen
Fonds (PAF) onderdeel ‘Waterinterventies Noord-Holland Midden’:
Naam project           naam aanvrager                                totale kosten     PAF subsidie
1. Baggeroffensief         Vereniging Agrarisch                     126.000,-              42.000,-
         Wormerland              Natuurbeheer Waterland
2. Peilexperiment            Hoogheemraadschap Hollands     140.000,-              70.000,-

Groot Limmerpolder       Noorderkwartier
3. Restauratie Schermer     Stichting de Schermermolens     535.000,-           172.500,-

Molencomplex, herstel
Waterstaatkundige infra
Structuur

4.    Herstel Lenspoelen        Vereniging Open Polders            13.775,-                  6.285,-
                                               Assendelft
5.    Herinrichting Kalverpolder   Hengelsportvereniging        72.000,-                20.000,-
                                                            ESOX ’55
6.    Verbetering Waterbeheer       Gemeente Purmerend         63.000,-                31.500,-
        Heemtuin Dwarsgouw                                                                                 ------------
        Totaal                                                                                                           442.285,-

26.
Financiële bijdrage voor het
opstellen van een regionaal
windenergieplan

Het college besluit € 45.000,= toe te kennen uit het PAF aan het samenwerkingsverband
SUM voor het opstellen van een regionaal windenergieplan.

27.
2de uitvoeringsmodule Het college besluit:
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landinrichting Vechtstreek – In te stemmen met de 2de uitvoeringsmodule (2004-2007) voor het
Landinrichtingsproject Vechtstreek, met uitzondering van de beoogde provinciale
co-financiering voor ecologische verbindingszones;

– De directeur DLG in zijn rol van secretaris van de CLC van onze instemming op de
hoogte te brengen en hem te verzoeken om de benodigde rijksbijdragentoezegging
af te geven (dit overeenkomstig het mandateringsbesluit CLC/ CBL- taken);

– De regiomanager DLG-Regio-West, de accountmanager DLG-Noord-Holland en
de Landinrichtingscommissie Vechtstreek op de hoogte stellen;

– De directeur-DLG, de regiomanager-DLG, de accountmanager-DLG en de
landinrichtingscommissie tevens te laten weten dat wij verwachten  dat de
natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveense Plassen in de 3de

uitvoeringsmodule zal worden opgenomen.

28.
Provinciewapen Het college besluit:

– Het provinciewapen te benutten op relatiegeschenken, visitekaartjes en “with
compliments” cards.

– De afdeling Communicatie te belasten met de uitvoering van het onder 1 genoemde
besluit.

30.
Bereikbaarheid Media Park
Hilversum

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport van Bureau Goudappel Coffeng “Ontsluiting

Media Park in breder perspectief” en het rapport “ Tussen Westerheide en Dudok-
Noord”;

2. Kennis te nemen van het feit dat hierin de volgende weginfrastructuur varianten
zijn onderzocht: Optimalisatievariant, Bussum Zuid-variant en ( een versoberde)
Hillen-variant in het rapport van Goudappel en Coffeng en de Erfgooiersvariant in
het rapport “ Tussen Westerheide en Dudok-Noord”;

3. De Bussum-Zuid-variant en de Hillen-variant (“weg over / onder de hei”) om
verkeerskundige en/of natuur/landschappelijke redenen geen onderdeel meer te
laten zijn van verdere besluitvorming;

1. De uitwerking van de voorstellen van Hillen inzake mobiliteitsgeleiding en
openbaar vervoer ( kosten € 11,5 miljoen, incl. BTW, excl. jaarlijkse
exploitatielasten) zoals voorgesteld in het rapport van Goudappel Coffeng als
voorwaarde te stellen bij nadere besluiten over de verdere uitbreiding van het
Media Park en de bereikbaarheid daarvan. Inzake het openbaar vervoer gaat het
concreet om:
a. een pendelbus tussen station Hilversum Centraal en ( over) Media Park;
b. (vrije) openbaar-vervoerinfrastructuur tussen station Hilversum Centraal en

Mediapark;
c. zo mogelijk toevoegen van 2 stops op Hilversum-Noord door de sneltrein

Amsterdam-Amersfoort in combinatie met een IC-stop op Hilversum Centraal;
d. aanvullende maatregelen zoals een loopbrug tussen Hilversum-Noord en

Media Park;
5. Voor een periode van 2 jaar 50% van de exploitatiekosten van de pendelbus te

dekken onder voorwaarde dat de eigenaar/ beheerder van Media Park een stringent
parkeerbeleid voert waarbij maximaal 1/3 van de werknemers beschikt over een
parkeervergunning; de periode van 2 jaar te verlengen met telkens 2 jaar indien de
mobiliteitsgeleidende maatregelen naar het oordeel van Gedeputeerde Staten
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voldoende zijn;
6. De Erfgooiersvariant aan te merken als een bespreekbaar alternatief van de Hillen-

variant;
7. Ten aanzien van de Erfgooiersvariant te constateren dat:

a. deze verkeerskundig voor Hilversum als geheel de meest positieve resultaten
geeft ten opzichte van de andere varianten (Optimalisatievariant, Bussum-
Zuid-variant)

b. deze een investering vergt van € 226 miljoen (incl. BTW, openbaar vervoer en
overige maatregelen);

c. de dekking van deze variant vanuit Rijk ( €50 miljoen) en provincie Noord-
Holland ( € 25 miljoen) maximaal € 75 miljoen bedraagt;

d. Hilversum nog niet aannemelijk heeft gemaakt hoe de resterende € 151
miljoen. en de risico’s worden afgedekt;

8. Ten aanzien van de Optimalisatievariant te constateren dat:
a. deze voor de bereikbaarheid van Media Park vanaf de A1 vergelijkbaar

(reistijd in minuten) is met de Erfgooiersvariant;
b. deze variant verkeerskundig tot voorbij 2015 rendeert;
c. de Johan Gerardtsweg weliswaar zwaarder wordt belast t.o.v. de

Erfgooiersstraat variant maar dat de negatieve gevolgen vanwege de
Optimalisatievariant (barriérewerking, veiligheid, geluid) deels via
maatregelen kunnen worden ondervangen;

a. dat de kosten € 33 miljoen. bedragen (incl. BTW, openbaar vervoer en
fietstunnel Hilversumse/ Larensweg);

9. Overwegende:
a. de grote onzekerheden qua dekking van de realisatiekosten van de

Erfgooiersvariant;
b. de constatering dat realisatie van de Erfgooiersvariant minimaal 10 jaar zal

vergen (referentie de aanleg van de N205);
c. het feit dat voor die te overbruggen periode toch ook iets aan de bereikbaarheid

van Media Park moet worden gedaan;
d. dat veel maatregelen die onderdeel uitmaken van de Optimalisatievariant ook

nodig zijn bij een Erfgooiersvariant;
e. de positieve bijdrage die de Optimalisatievariant levert aan de verbetering van

de bereikbaarheid van Media Park voor een periode tot voorbij 2015;
f. dat in het streekplan de te verbeteren bereikbaarheid ( van het Media Park)

nadrukkelijk is gekoppeld aan een evenwichtig pakket van substantiële
(middellange) termijnmaatregelen voor het openbaar vervoer en korte
termijnmaatregelen voor de auto;

g. de constatering dat de investeringen in welke variant dan ook niet leiden tot
een substantiële verbetering van de regionale bereikbaarheid van Hilversum in
meer algemene zin ( dat wil zeggen niet uitsluitend het Mediapark);

Voor de korte en middellange termijn te kiezen voor de Optimalisatievariant, inclusief
fietstunnel onder de Hilversumseweg, de onder punt 4 genoemde maatregelen gericht op
de openbaar vervoer ontsluiting van Media Park en de mobiliteitsgeleidende
maatregelen;
10. De optimalisatievariant en de onder punt 4 genoemde voorstellen inzake

mobiliteitsgeleiding en openbaar vervoer te beschouwen als het evenwichtige
pakket van maatregelen dat in het streekplan is bedoeld als voorwaarde om een
bestemmingsplan voor uitbreiding van het Media Park te kunnen goedkeuren;

11. Voor de lange termijn Hilversum te vragen nader onderzoek te doen naar
versobering van de Erfgooiersvariant in combinatie met wijziging in de
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stedebouwkundige opzet van de bebouwing langs de Erfgooiersstraat op zodanige
wijze dat geringere kosten dan wel fors hogere opbrengsten in de toekomst kunnen
leiden tot een realistisch dekkingsplan;

1. De staten voor te stellen om maximaal € 25 miljoen. beschikbaar te stellen voor een
verbetering van de bereikbaarheid van het Media Park Hilversum, gebaseerd op een
verdeling van de kosten tussen rijk, provincie Noord-Holland en regio Gooi en
Vechtstreek (gemeenten Hilversum, Laren en Bussum en TCN) van 50%, 25% en
25%;

13. Bij de discussie over de begroting 2005 de staten voor te stellen de provinciale
bijdrage te dekken uit de opbrengsten van verhoging van de provinciale opcenten;

14. Deze bijdrage pas beschikbaar te stellen indien de voorgestelde maatregelen op
voldoende draagvlak kunnen rekenen en het Gooi ( de gemeenten Hilversum,
Bussum en Laren en TCN) en duidelijk is wat elke partij voor zijn rekening neemt;

15. De Minister van Verkeer en Waterstaat uiterlijk 15 juni 2004 het voorstel van de
provincie aan te bieden conform haar verzoek van 10 februari jl., zo mogelijk
namens de betrokken gemeenten;

16. De voorstellen van Hillen voor een superwethouder en een
regiostedenbouwkundige voor kennisgeving aan te nemen;

17. Besluit 1 t/m 16 ter instemming voor te leggen aan Provinciale Staten via een
afzonderlijke voordracht;

18. De gedeputeerde Verkeer en Vervoer te machtigen het besluit sub 1 t/m 17
openbaar te maken nadat op 18 mei telefonisch overleg is geweest met de drie
betrokken gemeenten;

19. Het rapport van Bureau Goudappel Coffeng openbaar te maken.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 14, 15,
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 11, 27,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 7, 28,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 12, 13, 21, 22, 23, 24,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 3 4, 5, 6, 25, 26,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 30

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. 18-05-2004 openbaar
Datum:18-05-2004


