1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 maart 2004
Onderwerp

Besluit

1.
Beantwoording statenvraag
Het college stelt de antwoorden met een aanpassing vast.
van mw. M. Agema ,
aangaande vermeende ernstige
klimaatstoornissen vanaf
2007, die de zeewering
kunnen verwoesten en grote
delen van West-Nederland
onbewoonbaar kunnen maken
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
Chipshol
3.
Chipshol; Commissie artikel
43 Luchtvaartwet

4.
Hembrugterrein te Zaandam

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat mee te delen af te zien van deelname van
de provincie aan de Commissie ex artikel 43 van de Luchtvaartwet nu de provincie zich
heeft gevoegd in het geding tussen Chipshol en de luchthaven Schiphol.
Het college besluit in te stemmen met:
– deelname in de Stuurgroep Hembrugterrein;
– actief informeren van PS in een – aan te vullen- brief;
– Zaanstad informeren in een - aan te vullen- brief.

5.
Agenda Recreatie en Toerisme Het college besluit:
– De Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma 2004
en uitvoeringsprogramma
vast te stellen met de aantekening dat de ambities overeenkomstig zullen worden
2004
bijgesteld als de politieke besluitvorming over de doorlichting integrale
uitvoeringsprogramma’s landelijk gebied’ en over dee besteding van de UNAmiddelen voor sociaal-culturele infrastructuur ertoe leidt dat minder geld
beschikbaar is dan nu is voorzien.
– De Agenda met deze aantekening aan te bieden aan Provinciale Staten.
– De notitie ‘Reacties op de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007’ en het
kerncijferboekje “Openlucht recreatie en toerisme Noord-Holland 2003” voor
kennisgeving aan te nemen en ter kennisname aan te bieden aan Provinciale Staten.
– De notitie ‘Reacties op de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007’ aan
betrokken externe partijen toe te zenden.

6.
N9, standpunt en voortgang

Het college besluit:
De kamer van koophandel Noordwest-Holland in kennis te stellen van het onveranderde
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standpunt van het college inzake de opwaardering van de N9, gedeelte Koedijk-De
Stolpen.

7.
Provinciaal
Uitvoeringsprogramma 2004

8.
Intrekken voordracht inzake
delegatie van de vaststelling
van het advies plan van
scholen aan GS

9.
Plan van aanpak productie en
beheer risicokaart NoordHolland

Het college besluit:
1. Met de minister van LNV tot afspraken te komen over:
– De voorfinanciering van de versnelling van de realisatie van de EHS en
de voorfinanciering van inrichtingsprogramma’s;
– De reservering van € 4.5 miljoen VINAC-gelden voor de komende jaren
t.b.v. deze programma’s;
- de Robuuste Verbindingszones en bufferzones;
- De inzet van de Dienst Landelijk Gebied;
- De financiering van de SGB.
2. het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2004 (hierna: PUP)
vast te stellen en daarmee in te stemmen met de verdeling van de inzet van de
financiële middelen van rijk en provincie voor 2004 over grondverwerving,
inrichting (landinrichtingsgebieden en strategische groenprojecten) en SGB.
Hiermee wordt de voortgang van lopende projecten gewaarborgd.
3. In de –aan te passen - bevestigingsbrief aan de minister de onder 1 genoemde
punten op te nemen en de minister te verzoeken de bevestigingsbrief te
beschouwen als uitvoeringscontract tussen Rijk en provincie alsmede als
voorwaarde voor het openstellen van het subsidieplafond voor de SGB.
4. De betrokken gebiedscommissies en landinrichtingscommissies op de hoogte
stellen van de toegekende middelen voor 2004;
5. Aan het presidium van Provinciale Staten te verzoeken dit besluit ter
kennisneming te agenderen voor de Statencommissie Natuur, Landschap,
Openluchtrecreatie, Water en Milieu.

Het college besluit:
1. De voordracht aan PS met betrekking tot de delegatie aan GS van de bevoegdheid
tot het vaststellen van de adviezen bij de aanvragen voor het plan van scholen
vooralsnog in te trekken.
2. Een kaderstellende notitie aan PS op te stellen met betrekking tot de advisering
over alle soorten aanvragen waarover de provincie adviseert aan de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
3. PS te informeren.

Het college besluit:
1. vast te stellen het “Plan van aanpak productie en beheer risicokaart Noord-Holland”
van 23 februari 2004 en stemt er mee in dat de provincie Noord-Holland:
• conform het wetsontwerp Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding
producent en beheerder wordt van de digitale risicokaart Noord-Holland
(en zet het principebesluit van 29 oktober 2002 over de risicokaart om in
een definitief besluit),
• gemeenten en waterschappen ondersteunt bij het omzetten van bestaande
datasystemen ten behoeve van het Register Risicosituaties Gevaarlijke
Stoffen (RRGS);
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•

2.
3.

afspraken met de bevoegde gezagen over het vullen en beheren van de
databases maakt in een vulplan en een beheersprotocol, die op 5 juli 2004
met de bevoegde gezagen wordt besproken;
• de gegevens waar de provincie Noord-Holland bevoegd voor is in het kader
van het RRGS als voorbeeldfunctie vanaf juni 2004 inventariseert met de
bedoeling deze vanaf september 2004 in het RRGS in te voeren;
• de functie van functioneel applicatiebeheerder van de risicokaart NoordHolland bij het hoofd van de afdeling Kabinet neerlegt.
• de portefeuillehouder machtigt om samen met de voorzitter van de
Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten een brief over de uitvoering
van het plan van aanpak te sturen aan de gemeenten en waterschappen in
Noord-Holland.
de portefeuillehouder een uitvoeringsplan te laten opstellen en uitvoeren op basis
van dit plan van aanpak en het college over de voortgang te rapporteren.
Provinciale Staten door middel van bijgaande brief met als bijlage het “Plan van
aanpak productie en beheer risicokaart Noord-Holland” van 23 februari 2004 over
dit besluit te informeren.

10.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouw 1e fase AZ-stadion te Alkmaar.
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
11.
Plan van aanpak
Wieringgerrandmeer

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak Wieringerrandmeer;
2. Kennis te nemen van de tot nu toe bereikte resultaten;
3. Binnen het bestaande projectbudget voor ‘detachering externe specialisatie’
€ 150.000 te reserveren.

12.
Het college besluit in te gaan op een verzoek tot bestuurlijk overleg.
Verzoek van de gemeente
Bergen om bestuurlijk overleg
13.
Vaststelling jaarrekening 2001 Het college besluit de jaarrekening 2003 van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland (NVO), in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap
van N.V.
vast te stellen.
Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland (NVO)
14.
Duurzame Energielijst 24-32004 t/m 31-12-2004
15.
Milieu Effect Analyse Petten

Het college besluit de Duurzame Energielijst 24-3-2004 t/m 31-12-2004 vast te stellen.

Het college besluit:
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(i.v.m. duinversterking)

–
–
–

16.
Eindrapport Werken in
andermans keuken 3

17.
Verslagen ambtsbezoeken aan
Obdam, Bergen en Niedorp

18.
Grondverwerving
Wieringerrandmeer

In te stemmen met de randvoorwaarden, uitgangspunten en procedure voor de
Milieu Effect Analyse Petten (zie bijlage) zoals staat beschreven in het Plan van
Aanpak
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) schriftelijk te laten
weten dat GS instemt met de procedure, randvoorwaarden en uitgangspunten
Het presidium van Provinciale Staten te informeren

Het college besluit kennis te nemen van het eindrapport Werken in andermans keuken
en de constateringen en aanbevelingen die daarin worden gedaan ten aanzien van de rol
van de provincie Noord-Holland naar buiten toe.

Het college besluit:
Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 16 januari en 13 en 26
februari 2004 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan
respectievelijk de gemeenten Obdam, Bergen en Niedorp en in het bijzonder kennis te
nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen in de
gemeenten Bergen en Niedorp. In de gemeente Bergen heeft de commissaris van de
Koningin de toezegging gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt de door B en
W van Bergen betwijfelde noodzaak van de geplande maatregelen voor de N9 bij
Schoorldam.
In de gemeente Niedorp heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan
dat hij onder de aandacht van GS brengt:
a. De wens van de grootste motorcrossclub van Nederland om een eigen
motorcrossterrein in de regio te hebben door het plaatsen van een miniatuurmotor
op de collegetafel van GS en
b. De ambitieuze plannen van de gemeente in de sfeer van waterrecreatie bij Kolhorn,
met het verzoek om provinciale ondersteuning om deze te realiseren.
Het college besluit:
A. Het volgende voorstel in te brengen in de Stuurgroep Wieringerrandmeer:
1.

Het passieve aankoopbeleid voor het Wieringerrandmeer te hervatten en
daarvoor het krediet Anticiperende Grondaankopen aan te wenden;

2.

Een pilot te laten uitvoeren voor de verplaatsing van één agrarisch bedrijf
vanuit het plangebied Wieringerrandmeer naar elders in de Wieringermeer, zo
mogelijk in samenwerking met de Dienst der Domeinen en pas een
verplichting aan te gaan nadat PS hebben besloten de kosten van verplaatsing
te dekken uit het (UNA) krediet voor het Wieringerrandmeer;

3.

Over de actieve grondverwerving voor het plangebied Wieringerrandmeer pas
een besluit te nemen in samenhang met een “GO-besluit” door gemeenteraden
en Provinciale Staten voor dit project (zie processchema in bijlage 1)

4.

Aan de stuurgroep de volgende taakverdeling voor te stellen m.b.t. de zorg
voor de grondverwerving en de financiering daarvan:
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4a.
4b.

De provincie zal de gronden verwerven binnen het oorspronkelijk
aangewezen studiegebied voor het Wieringerrandmeer en neemt
vooralsnog de financiering daarvan voor haar rekening;
De gemeenten Wieringen en Wieringermeer nemen in eerste instantie
de verantwoordelijkheid op zich voor de grondverwerving ten behoeve
van de woningbouw rond de kernen en zijn vooralsnog
verantwoordelijk voor de financiering daarvan. In de onderhandeling
met private partijen zal ingezet worden om tot een vorm van
risicodeling voor grondverwervingskosten te komen.

B.
De Voorzitter van de Stuurgroep Wieringerrandmeer, de gedeputeerde Meijdam, te
machtigen dit voorstel namens het college in te brengen in de eerstvolgende
stuurgroepvergadering en dit voorstel schriftelijk voor te leggen aan de B&W’s
van de gemeenten Wieringen en Wieringermeer.

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

tel. (023) 514 44 09
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

9,17
5
2,3,4,10,11,12,13,18
1,16
7,8,14
6,15

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. 23-03-2004 openbaar
Datum:23-03-2004

