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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 juni 2004
Onderwerp

Besluit

1.
Werkplan CO2-Servicepunt 1
juli 2004 – 31 december 2005

Het college besluit het Werkplan CO2-Servicepunt 1 juli 2004 – 31 december 2005 vast
te stellen.

2.
Algemene vergadering van
Aandeelhouders PWN op 24
juni 2004

3.
(Her) benoeming twee
commissarissen bij nv PWN

Het college besluit:
1. Als aandeelhouder van PWN de jaarrekening van NV PWN over het jaar 2003, die
geagendeerd staat voor de AVA van 24 juni 2004 goed te keuren
2. Gedeputeerde Poelmann te machtigen de provincie Noord-Holland tijdens de onder
1 genoemde aandeelhoudersvergadering te vertegenwoordigen
Het college besluit:
1. de heren Pluckel en Bozelie opnieuw te benoemen tot commissaris bij PWN
2. betrokkenen alsmede de directeur PWN over het besluit onder 1 te informeren

4.
Het college besluit op basis van de deelverordening Herstructurering en Innovatief
Deelverordening
Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen, over de ingediende projecten voor de tender van
1 mei 2004 het volgende.
Ruimtegebruik op
Bedrijventerreinen, eerste
tender
- Het advies van de Beoordelingscommissie HIRB te volgen en daarmee
subsidie te verlenen aan 7 projecten, en 33 projecten niet te honoreren.

5.
Integraal Tankstationbeleid

-

Gezien de kwaliteit en het aantal ingediende projecten het tweede
tendermoment in september 2004 (bestemd voor onderzoeken en
procesmanagement) te laten vervallen en het gehele subsidieplafond over 2004
te bestemmen voor de eerste tender.

-

Gelet op de ervaringen bij de eerste tender Provinciale Staten voor te stellen de
Deelverordening herstructurering en innovatief ruimtegebruik op
bedrijventerreinen Noord-Holland 2003 te wijzigen om 1 tendermoment per
jaar (1 maart) te hanteren.

-

Na vaststelling door PS het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal
Blad.

-

Met het bijgevoegd rapport Provinciale Staten te informeren over het beleid dat
is gevoerd bij het behandelen van de ingediende projecten.

Het college besluit:
a. de huidige van kracht zijnde regels en richtlijnen in te trekken, te weten:
– de voorlopige provinciale richtlijnen voor verkooppunten van
motorbrandstoffen langs wegen (provinciale waterstaatsdiensten,
1971);
– de algemene bepalingen, behorend bij een vergunning tot het gebruik
van percelen van de provincie Noord-Holland (1973);
– de uitgifte van benzinestations op basis van ‘openbare inschrijving’
(1969);
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–

b.

c.
d.

e.
f.

6.
Verdeling middelen
programma Kleine
Infrastructuur

de vergoedingsregeling voor motorbrandstofverkooppunten langs
provinciale wegen (1992);
de nota integraal tankstationbeleid vast te stellen, waarvan de hoofdpunten zijn:
I.
de eisen die de provincie Noord-Holland stelt aan tankstationlocaties,
waarbij rekening gehouden wordt met onder meer onderlinge
afstanden, verkeersveiligheid, milieu-, natuur-, en landschapsaspecten
en ruimtelijke ordeningsaspecten;
II.
de nieuwe en opnieuw uit te geven concessies die volgens de
veilingmethode ‘First Price, Sealed Bid’ worden uitgegeven. Als er
sprake is van relocatie of bestuurscompensatie kan de locatie via
onderhandse uitgifte worden uitgegeven, waarbij de nieuwe en de te
compenseren locatie getaxeerd moeten worden;
III.
het in gebruik geven van provinciale eigendommen ten behoeve van
tankstations (in navolging van het Rijk) op basis van een
erfpachtovereenkomst (als juridische gebruikstitel). De voorwaarden
bij uitgifte in erfpacht zijn opgenomen in een modelovereenkomst;
IV.
de opbouw van de vergoeding voor het gebruik van provinciaal
eigendom (in navolging van het Rijk) uit een vaste en een variabele
(omzetafhankelijke) component. De vaste component wordt op basis
van de objectieve locatiekwaliteit via een REN-score-methodiek door
een onafhankelijk deskundige bepaald. De omzetafhankelijke
vergoedingscomponent wordt vastgesteld op basis van de werkelijke
brandstofdoorzet, die op een bepaalde locatie wordt gerealiseerd in het
betreffende jaar;
te bepalen dat het ‘Integraal Tankstationbeleid’ in werking treedt per 1 juli 2004;
de betrokkenen na vaststelling individueel te consulteren. Bij geen
overeenstemming met de betrokkenen over de juridische gebruikstitel, zullen de
huidige privaatrechtelijke vergunningen voor het gebruik van provinciale grond van
kracht blijven. De nieuwe vergoedingssystematiek zal in dat geval wél per 1 juli
van kracht zijn;
ter informatie het ‘Integrale Tankstationbeleid’ met bijbehorende brief aan PS aan
te bieden;
de portefeuillehouder te machtigen: redactionele en/of technische
wijzigingen/aanpassingen door te voeren.

Het college besluit:
– vast te stellen dat vanuit de gebundelde doeluitkering plus (GDU+), die voor de
provincie Noord-Holland in 2004 € 12 mln bedraagt, € 6 mln wordt geoormerkt
voor het programma ‘Verdeling middelen Kleine Infrastructuur’;
– vast te stellen het programma 2004-2008 voor de verdeling van de middelen
‘Kleine Infrastructuur en de maximale financiële bijdrage voor de aangedragen
projecten, bestaande uit de A-lijsten (gehonoreerde projecten) en de B-lijsten
(reserveprojecten);
– de portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen aan de betreffende
wegbeheerders subsidie te verlenen;
– Vast te stellen dat de subsidieontvanger uiterlijk 15 december 2004 Gedeputeerde
Staten meldt dat het project is aanbesteed en opgedragen.
– Middelen voor het Interim Besluit Duurzaam Veilig 2004 in te zetten voor het
programma verdeling middelen kleine infrastructuur, zo gauw deze door het rijk
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aan de provincie beschikt zijn.

7.
Sociaal Beleidskader
provincie Noord-Holland
2005-2008: “Welzijn Werkt”

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
Dijksteel (PvdA), inzake
steunfunctie instellingen
9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
Hooijmaijers (VVD) inzake
regionale omroep

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp Sociaal Beleidskader provincie Noord-Holland
2005-2008: ”Welzijn Werkt” en aldus akkoord te gaan met:
a) de voorgestelde geprioriteerde thema’s,
– Integraal jeugdbeleid
– Wonen-welzijn-zorg
– Sport en vrije tijd
– Sociaal-culturele omgevingskwaliteit
– Diversiteit, emancipatie en integratie
b) de mogelijkheid tot meerjarige projectsubsidies,
c) de mogelijkheid tot directe opdrachtverlening.
2. Dit beleidskader uit te werken in een uitvoeringsprogramma met een
voortschrijdend karakter, jaarlijks te actualiseren.
3. De portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Cultuur te machtigen eventuele kleine
tekstuele wijzigingen in het beleidskader aan te brengen.
4. Het beleidskader ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten via de
statengriffier en met inliggende brief te verzenden.
Het college stelt de antwoorden met wijzigingen vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
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
– Aanleg wegomlegging tussen de Broerdijk Noord (Twisk) en Tripkouw
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
(Oostwoud), gemeente Noorder-Koggenland,
– Bouw van 5 units voor maatschappelijke doeleinden in deelplan 1 D van de wijk
Stellinghof te Vijfhuizen,
– Bouw praktijkschool nabij de toegang tot het toekomstige woongebied Oosterweed
te Grootebroek, gemeente Stede Broec,
– Bouw woonhuis aan de Bloemstraat 48 te Alkmaar,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid, gemeente
Heerhugowaard,
11.
Overeenkomst accountancy

Het college besluit:
– Akkoord te gaan met de bijgevoegde concept-overeenkomst, welke zal worden
aangegaan met PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. als nieuwe provinciale
accountant met ingang van de controle van het boekjaar 2004.
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Plattelands Ontwikkelings
Programma (POP)

Besluit

Het college besluit:
– Een bedrag van € 500.000,- van de begrotingspost Europese subsidieprogramma’s,
711.21 bestemd voor cofinanciering van Europese projecten, vast te stellen als
subsidieplafond teneinde een tijdige openstelling van de POP-tender 2005-2006
mogelijk te maken, vooruitlopend op de publicatie van het subsidieplafond door de
minister van LNV, die naar verwachting in september plaatsvindt;
– Het subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad.

13.
Beleidsregels Wegwedstrijden Het college besluit de Beleidsregels Wegwedstrijden Provincie Noord-Holland vast te
Provincie Noord-Holland
stellen.
14.
Voorstel tot afwijking van de
aanbestedingsregels

15.
Bereikbaarheid kust
Bloemendaal-Zandvoort

16.
Verslag werkbezoek aan
Pommeren op 3-4 juni 2004

17.
Tussentijds verslag NoordHollands jongerenpanel

Het college besluit achteraf goed te keuren:
a. voorstel 3: de aanbesteding aan de aannemer die direct beschikbaar was voor het
werk (het slopen van de boerderijen aan de Provinciale weg 4 ad € 29.500,-- en 6
ad € 31.900,--);
b. voorstel 5: de onderhandse aanbesteding aan INFRAM BV voor de levering/ dienst
ad € 39.536,--;
c. voorstel 6: de onderhandse aanbesteding aan KOAC/NPC voor de levering/ dienst
ad € 65.000,--.
Het college besluit:
a. uitvoering maatregelen bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort voor
kennisgeving aannemen;
b. gedeputeerde Mooij machtigen de overeenkomst met de OAD te ondertekenen voor
het uitvoeren van de pendelbusvoorziening in de zomer van 2004.
Het college besluit:
– Het bijgevoegde verslag van het werkbezoek van een Noord-Hollandse delegatie
aan de Poolse provincie Pommeren op 3 en 4 juni jl., vast te stellen
– Het verslag ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten
– Aan de provinciesecretaris opdracht te geven de op 3 juni met Pommeren
afgesloten samenwerkingsovereenkomst, op de gebieden economie, cultuur en
milieu, voor 1 oktober aanstaande, in een concreet activiteitenschema uit te werken,
in overleg met de provincie Pommeren
Het college besluit kennis te nemen van het (tussentijdse) verslag over de activiteiten
van het Noord-Hollandse jongerenpanel en het verslag aan PS te zenden.

18.
Tijdelijke formatie-uitbreiding Het college besluit:
muskusrattenbestrijding
1. kennis te nemen van de ‘Evaluatie Benchmark Muskusrattenbestijding’;
2. de aanbeveling over te nemen om de formatie voor de muskusrattenbestrijding met
5 formatieplaatsen voor een periode van 3 jaar uit te breiden;
3. de kosten hiervan (salaris, kleding, opleiding, etc.) op te vangen bij de plannen voor
de herbouw van de cluster Beheer en Uitvoering;
1. de kosten voor de eenmalige aanschaf van de vangstmiddelen ad € 63.000,-- alsnog
af te wegen bij de programmabegroting 2005;
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5.

19.
Positiebepaling Europese
belangenbehartiging

20.
Concretiseren EULobbyprioriteiten NoordHolland

na het zomerreces te starten met het bestuurlijk overleg met de waterschappen over
de financiële dekking van een derde deel van de totale kosten.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het IPO-stuk ‘Positiebepaling Europese
belangenbehartiging’, zoals geagendeerd voor de IPO-bestuursvergadering van 24
juni aanstaande;
2. Het IPO te verzoeken ter vergadering van het IPO-bestuur d.d. 24 juni 2004 het
agendapunt 4 e (positiebepaling Europese belangenbehartiging) te verdagen;
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Concretiseren EU-lobbyprioriteiten NoordHolland”;
2. In te stemmen met het realiseren van de genoemde lobbyprioriteiten door de
vermelde portefeuillehouders bij de respectievelijke EU-lobbyprioriteiten;
3. In te stemmen met een halfjaarlijkse update van deze nota, samenvallend met de
rapportage stand van zaken werkplan Europa, uiterlijk januari 2005.

21.
Ontwerp streekplanuitwerking
Randzone Saendelft
Het college besluit:
1. de ontwerp streekplanuitwerking Randzone Saendelft vast te stellen;
2. de ontwerp streekplanuitwerking ter inzage te leggen per 1 juli 2004;
3. Provinciale Staten actief te informeren met bijgaande brief.

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

tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
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7, 8, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21
2,3, 17, 18,
1, 9
5, 6, 13, 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. 22-06-2004 openbaar
Datum:22-06-2004

