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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 september 2004
Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid M. BeensJansen (GroenLinks), inzake
rioolwaterlozingen op de
Noordzee

2.
Onteigening ten behoeve van
de reconstructie van de N242
in de gemeenten Alkmaar,
Heerhugowaard en Schermer

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP), inzake bezuinigingen
contractsector (spoorlijn
Enkhuizen-Amsterdam)
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP), inzake bereikbaarheid
Mediapark
5.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden H. Putters
en D. Graatsma (SP), inzake
handelsmissie naar Angola
6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake
proefproject jeugdzorg op
scholen in Noord-Brabant

Besluit

Het college besluit:
– De inliggende beantwoording van de vragen van het statenlid mevrouw M. BeensJansen over rioolwaterlozingen op de Noordzee, vast te stellen met een aanvulling
– Vanuit de provinciale rol als toetser van Gemeentelijke Rioleringsplannen (GRP’s)
de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de reductie van de frequentie en
vuillast van de overstorten op de Noordzee (realiseren Basisinspanning) bij de
betreffende gemeenten aan de orde te stellen;
– Gezamenlijk met de gemeenten, Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen te
gaan zoeken naar een oplossing voor de aanwezigheid van de overstorten (pijpen)
op het strand.
Het college besluit:
1. De Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken om te bevorderen dat de
Kroon, overeenkomstig artikel 72a der Onteigeningswet, een besluit neemt
krachtens welke onteigening kan plaatsvinden ten behoeve van de reconstructie van
de N242 in de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Schermer;
2. De onteigeningsdossiers aan te bieden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
(door tussenkomst van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland), met het verzoek
zorg te dragen voor publicatie, tervisielegging van de stukken en het houden van
een hoorzitting;
3. Provinciale Staten over dit besluit actief te informeren.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.
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7.
Verzoek van Medemblik tot
grenscorrectie met
Wieringermeer

8.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden drs. K.W.
Breunissen en mevrouw M.
Beens-Jansen (GroenLinks),
inzake olielekkage op strand
Castricum
9.
Startnotitie MER
Bloemendalerpolder / KNSF

10.
RWB
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

11.
Voorstel voor toekenning
subsidies in het kader van het

Besluit

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het verzoek Medemblik aan Gedeputeerde Staten om een
grenscorrectie door te voeren tussen de gemeente Wieringermeer en Medemblik op
basis van artikel 3, 2e lid onder b van de wet Arhi.
– De gemeenten Medemblik en Wieringermeer uit te nodigen tot het voeren van
overleg over de mogelijkheden van een herindeling.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De Startnotitie-MER Bloemendalerpolder/KNSF vast te stellen, waarin is
opgenomen dat:
a) Gedeputeerde Staten zowel Initiatiefnemer als Bevoegd Gezag zijn;
b) de voorgenomen activiteit een herontwikkeling van het gebied
Bloemendalerpolder/KNSF-terrein (wonen, werken, groen) betreft;
c) Naast het nul-alternatief en het meestmilieuvriendelijke alternatief 4
alternatieven onderzocht worden: het concentratie alternatief, het
lintenalternatief, het buurtschappenalternatief, en het in de loop van het
proces te formuleren voorkeursalternatief;
d) In het mer de effecten van de activiteit onderzocht worden op:
ruimtegebruik, natuur, landschap, cultuurhistorie, water, bodem, verkeer en
vervoer, sociaal culturele en economische voorzieningen, luchtkwaliteit,
geluid en veiligheid
2. De Startnotitie MER vanaf 4 (of 11) oktober 2004 ter visie te leggen;
3. De Commissie voor de m.e.r. hierover te berichten en te verzoeken een advies voor
de richtlijnen op te stellen binnen de wettelijke termijn van 13 weken vanaf de
tervisielegging;
4. De wettelijke adviseurs (Inspectie VROM, Regiodirecteur LNV Noord-West,
Rijksdienst voor de monumentenzorg en de gemeenten Muiden en Weesp) te
vragen hun advies uit te brengen over de Startnotitie-MER binnen de wettelijke
termijn van vier weken vanaf de tervisielegging;
5. De inhoudelijke behandeling van ontvangen reacties op of naar aanleiding van het
Startdocument Structuurvisie Bloemendalerpolder/KNSF af te doen samen met de
reacties op de Startnotitie-MER en de indieners van reacties hierover te berichten.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Purmerland 1989, Purmerland 96, gemeente Landsmeer,
– Bestemmingsplan Tuitjenhorn-Oost IV, gemeente Harenkarspel,
– Bestemmingsplan “Hoofddorp- Oud-west”, gemeente Haarlemmermeer,

Het college besluit:
A. De volgende projecten te subsidiëren in het kader van het Stimuleringsfonds ROV:
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Besluit

Stimuleringsfonds ROV-NH
a
•
b
•
c
•
d
•
e
•
f
•
g
•

Bob-campagne Amsterdam 2004; aanvrager is DIVV Afdeling Communicatie
Kosten € 30.000,00
Campagne Fietsverlichting 2004; aanvrager is DIVV Afdeling Communicatie
Kosten € 35.000,00
Bob Roadshow; aanvrager is Stichting Welzijn Texel
Kosten € 1.234,00
Inzet Rijsimulator; aanvrager is Commissie Intree van Universiteit van Amsterdam
Kosten € 1.500,00
Bromfietscursus bibliotheken; aanvrager is de Regionale Educatieve Dienst
ProBiblio
Kosten € 1.575,00
Vrachtwagen project Dode Hoek; aanvrager is Verkeersouders Heiloo
Kosten € 600,00
In zet workshop “Op weg met een actieplan verkeer in het basisonderwijs”;
aanvrager Stichting Consument en Veiligheid
Kosten €1.500,00

B. Het bureauhoofd VRV mandaat te verlenen om de betreffende toekenningsbesluiten
te ondertekenen.
12.
Onderhoudscontract actieve
netwerkcomponenten

Het college besluit:
– In te stemmen met de aanbesteding van het onderhoudscontract voor actieve
netwerkcomponenten door aansluiting te zoeken bij de 3e uitzonderingsclausule van
de Provinciale Aanbestedingsregels 1999 (opdrachte3n waarvan kan worden
aangetoond dat er onvoldoende geschikte gegadigden zijn).

13.
Aanbieden informatie
Provinciale Staten met
betrekking tot activiteiten
2003+2004 Toerisme NoordHolland

Het college besluit:
a. De rapportage 2003 Activiteiten Toerisme Noord-Holland en het Activiteitenplan
2004 Toerisme Noord-Holland in het kader van de actieve informatieplicht aan te
bieden aan Provinciale Staten.
b. Provinciale Staten voor te stellen eind dit jaar van gedachten te wisselen over het
door ATCB op te stellen Activiteiten 2005 Toerisme Noord-Holland.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

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
tel. (023) 514 44 58

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

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. 21-09-2004 openbaar
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