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1.
Behoud en beheer
archeologische vindplaatsen

Besluit

Het college besluit:
– Kennis te nemen van conclusies en aanbevelingen in het rapport ‘Behoud en beheer
van archeologische vindplaatsen in het Oer-IJ-gebied’ en dit rapport ter kennis te
brengen van Provinciale Staten.
– De conclusies en aanbevelingen betrekken bij met name het RO-, natuur- en
waterbeleid.

2.
Het college besluit:
Beleidsregel Actieplan
Cultuurbereik Noord-Holland a De Beleidsregel Actieplan Cultuurbereik Noord-Holland 2005-2008,
cultuurparticipatie en de daarbij behorende toelichting vast te stellen.
2005-2008, cultuurparticipatie
b Dit besluit in het kader van de actieve informatieplicht aan te bieden aan
met toelichting
Provinciale Staten.
3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
klachtrecht jeugdzorg
4.
Bijdrage gemeentelijke
samenwerking
Waddeneilanden

5.
Wijziging reglement
hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht ter invoering
van de methode Delfland

Het college stelt de antwoorden vast:

Het college besluit:
a) Een bijdrage van € 40.000,-- toe te kennen aan het overlegorgaan Wadden voor het
verbreden en intensiveren van de samenwerking van de Waddeneilanden
b) Aan het verstrekken van deze bijdrage de voorwaarde te verbinden dat in 2005 de
eerste zichtbare stappen tot daadwerkelijke samenwerking worden genomen;
c) In te stemmen met de conceptbrief aan het Overlegorgaan Waddeneilanden over de
bijdrage.
Het college besluit:
• in te stemmen met de inhoud van de brief van het dagelijks bestuur van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht van 9 november 2004, waarin een
nadere onderbouwing is vervat van de wens van het hoogheemraadschap om
een nieuwe methode van kostentoedeling (“Delfland”) al op 1 januari 2005 in te
voeren zonder gelijktijdige regeling van de bestuurssamenstelling en het
stemrecht;
• vast te stellen bijgaande aanvulling van statenvoordracht 78 tot wijziging van
het Reglement van bestuur voor genoemd hoogheemraadschap ter invoering van
de methode Delfland, waarin o.a. zijn opgenomen een samenvatting van
bedoelde nadere onderbouwing en het ontwerpcommentaar van GS op de door
het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord naar voren gebrachte
bedenkingen tegen het ontwerpstatenbesluit tot reglementswijziging;
• het in zijn vergadering van 12 oktober 2004 vastgestelde ontwerpstatenbesluit
tot wijziging van het Reglement van bestuur voor genoemd hoogheemraadschap
als volgt te wijzigen:
artikel II komt te luiden: “Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste
dag na de datum van uitgifte van het laatst uitgegeven Provinciaal Blad waarin
het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005”;
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Besluit
•

6.
Definitieve vaststelling
plaatsingprotocol en
uitwerkingsregelingen
7.
Intentieovereenkomst aanpak
grootschalige
waterproblematiek
Haarlemmermeer

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP), inzake
afhandeling chloorlucht in
Westpoort te Amsterdam

bedoelde aanvulling van statenvoordracht 78 en wijziging van het
ontwerpstatenbesluit toe te zenden aan G.S. van Utrecht en G.S. van ZuidHolland ter medevaststelling van de reglementswijziging door Provinciale
Staten van die provincies.

Het college besluit:
– de definitieve tekst van het plaatsingsprotocol en uitwerkingsregelingen vast te
stellen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de ondertekening van een intentieovereenkomst “Aanpak
grootschalige waterproblematiek Haarlemmermeer” en met het daarin genoemde
locatieonderzoek waterberging Haarlemmermeer;
2. De heer Poelmann te machtigen tot de ondertekening van de Intentieovereenkomst
met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer;
3. Met inliggende brief de leden van PS te informeren over de voorgenomen
ondertekening;
4. De voortgangsmelding voor de Zuidpunt van de Haarlemmermeer voor
kennisgeving aan te nemen en over de voortgang PS eveneens met inliggende brief
te informeren.
Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Het college besluit:
Plan van aanpak
a) Kennis te nemen van het door de stuurgroep Aanpak Verbeterprogramma Den
Verbeterprogramma Den
Helder; reactie Noord-Holland
Helder opgestelde Plan van aanpak;
b) B en W. van Den Helder schriftelijk uit te nodigen hun standpunt omtrent dit Plan
van Aanpak kenbaar te maken.
10.
Waterproject Villa El
Salvador (VES) Peru

Het college besluit:
– Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van € 210.000,-- verdeeld over de jaren 2004,2005 en 2006 beschikbaar te
stellen voor het Water- en rioleringsproject in Villa El Salvadore (VES) , Peru.

11.
Het college besluit:
Regionaal Economisch
1. Kennis te nemen van het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma ZuidStimuleringsprogramma ZuidKennemerland (oktober 2004), een voorstel voor een duurzaam
Kennemerland
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Zandvoort, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de
provincie Noord-Holland
2. Vast te stellen dat deze sterk op uitvoering gerichte opzet van de RES ZuidKennemerland voldoet aan de doelstelling van de RES-programma’s en een
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
12.
Nationaal Evenementen
Terrein in Spaarnwoude

13.
Afronding verzelfstandiging
onderafdeling Groenbeheer

14.
Planschadeverhaalovereenkomsten N201

15.
Nieuwe plannings-en
bekostigingssysteem
onderhoud infrastructuur

groot draagvlak heeft in de regio (dit als eerste antwoord op motie 9-24 in de
vergadering van PS op 12-11-2004)
In te stemmen met het Regionaal Economische Stimuleringsprogramma ZuidKennemerland (oktober 2004) inclusief de daarin opgenomen SWOT-analyse,
doelstelling, thema’s, projecten, organisatie en financiering
Deel te nemen aan het Regionaal Economische Stimuleringsprogramma ZuidKennemerland mede op basis van de daarin opgenomen SWOT-analyse zoals
vereist in het Collegeprogramma provincie Noord-Holland 2003-2007 (pag. 14)
Akkoord te gaan met het verzoek van de regio om de gedeputeerde voor
Economische Zaken te benoemen tot voorzitter van de stuurgroep van het
Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Zuid-Kennemerland
Voor het basisbudget ten behoeve van de uitvoering van dit programma
éénmalig eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen als de regionale partners tot
een maximum van € 365.200, welk bedrag wordt gedekt uit het Fonds
Economische Ontwikkeling
Gedeputeerde Schipper te mandateren voor de uitvoering dit besluit
PS over dit besluit te informeren middels bijgevoegde brief.

Het college besluit:
1. Vanuit het belang van de regionale economie en de bijdrage aan de uitstraling van
het recreatieschap Spaarnwoude te bevorderen dat er een onderzoek komt naar de
haalbaarheid van een Nationaal Evenemententerrein (NET) in Spaarnwoude;
2. Via de vertegenwoordiger van de provincie in het bestuur van het recreatieschap
Spaarnwoude te bepleiten dat het recreatieschap Spaarnwoude dit vanuit haar
belang en kennis van zaken oppakt;
3. Afhankelijk van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek te bepalen welke
rol de provincie hierin wil spelen.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de gemaakte afspraken over de verzelfstandiging van de
onderafdeling Groenbeheer tot Recreatie Noord-Holland NV.
2. De portefeuillehouder te machtigen deze afspraken met de directeur van Recreatie
Noord-Holland NV te bevestigen.
Het college besluit:
a) de bijgevoegde overeenkomsten “Verrekening planschade en nadeelcompensatie
N201 project” goed te keuren,
b) te doen ondertekenen en
c) ter (mede) ondertekening toe te zenden aan de betrokken gemeenten.
Het college besluit:
1. De notitie “Nieuw plannings- en bekostigingssysteem onderhoud infrastructuur “
vast stellen, waarvan de hoofdpunten zijn:
- Uitgangspunt voor onderhoud zijn door de staten vastgestelde functionele kaders en
kwaliteitsnormen;
- Het werken met door PS vastgestelde meerjarige programma’s onderhoud,
waarmee in 2004 een start is gemaakt;
- Een omslag van input/ budgetgestuurd naar output/activiteitengestuurd plannen en
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i.
ii.
2.
3.

16.
Kleine kolk Willem I Sluis te
Amsterdam

werken;
Het onder voorwaarden instellen van bestemmingsreserve c.q. voorziening voor
groot onderhoud, waarbij de voorwaarden zijn:
Projecten en hun middelen kunnen maximaal 1 jaar in een bestemmingsreserve
zitten:
De totale omvang van de bestemmingsreserve is nooit groter dan 25% van het
totale onderhoudsbudget.
Een overgangsregeling voor de jaren 2004, 2005 en 2006 vast te stellen, waarbij
gedurende die jaren voor onderdelen van het onderhoud nog gewerkt wordt met
jaarprogramma’s in plaats van meerjarenprogramma’s.
De notitie met bijgevoegde aanbiedingsbrief aan de staten te zenden.

Het college besluit:
af te zien van het dempen van de kleine kolk van de Willem I Sluis en deze
open te houden en te renoveren, maar niet in gebruik te stellen;
de geraamde meerkosten van de renovatie ten opzichte van het dempen en de
extra jaarlasten voor het beheer en onderhoud ten laste te brengen van de
reguliere budgetten van het Noordhollandsch Kanaal;
het Rijk formeel te verzoeken bij te dragen aan de renovatie van de kleine kolk
op grond van de lopende afspraak voor het dempen van de kleine kolk;
kennis te nemen van het financiële risico van maximaal € 350.000,-- voor het
geval het Rijk minder bijdraagt dan geraamd, dan wel dat de kosten van
renovatie hoger worden dan voorzien;
dit risico, indien dat zich voordoet, op te vangen binnen de reguliere budgetten
voor het beheer en onderhoud van het Noordhollandsch Kanaal;
het besluit tot openhouden van de sluis ambtelijk in een informatiebijeenkomst
aan belanghebbenden toe te lichten;
akkoord te gaan met de aanbiedingsbrief aan PS.

17.
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 appartementencomplex met commerciële voorzieningen op de
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
zuidpunt van eiland 13 van de wijk Floriande in Hoofddorp, gemeente
Haarlemmermeer,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Nieuw besluit naar aanleiding van uitspraak Raad van Staten inzake
bestemmingsplan ëerste herziening van het Bestemmingsplan Plassengebied,
gemeente Wijdemeren,
18.
Bestuursvergadering IPO d.d.
25 november 2004
19.
Opzeggen huur depot

20.
Leidraad toetsing regionale

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 25 november 2004.
Het college besluit:
– De verhuur van archeologische depotruimte aan het Amsterdams Historisch
Museum per 31 december 2005 bij aangetekend schijven op te zeggen.
Het college besluit:
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watersystemen met betrekking
tot wateroverlast

Besluit
1.
2.

21.
Verkiezingsfraude bij
Hoogheemraadschap Rijnland

22.
Riolering buitengebied

23.
Adviesaanvraag erkenning
openbaar belang van werken
t.n.v. OCAP Trading

de ‘Leidraad toetsing regionale watersystemen met betrekking tot
wateroverlast’(bijlage 1) vast te stellen.
De leidraad aan te bieden aan de waterschappen met bijgevoegde
aanbiedingsbrief (bijlage 2) en de nota van beantwoording (bijlage 3), onder het
voorbehoud dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Utrecht hiermee
instemmen.

Het college besluit:
a zijn afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de personen die zich mede op
basis van vervalste handtekeningen kandidaat hebben gesteld bij de recente
waterschapsverkiezingen;
b in te stemmen met het verzoek per brief samen met de provincie Zuid-Holland,
waarin de waterschappen uitgenodigd worden tot het laten uitvoeren van een
onafhankelijk onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot het feit dat
een vermoedelijk frauderende kandidaat nu gekozen is in het Algemeen Bestuur
van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
c op basis van de onderzoeksresultaten een voorstel te ontwikkelen om deze gang van
zaken in de toekomst te voorkomen, zo nodig in de vorm van nieuw beleid of
nadere standpuntinname met betrekking tot voorgenomen wetswijzigingen op
rijksniveau;
d het Hoogheemraadschap van Rijnland te steunen in zijn besluit om de toegang van
een door middel van fraude verkozen kandidaat tot het Algemeen Bestuur te
blokkeren.
Het college besluit:
- zich te conformeren aan de Handreiking afvalwater buitengebied van september
2004 van het Ministerie van VROM wat betreft de termijn (1-1-2005) van indienen
van het ontheffingsverzoek zorgplicht riolering;
- de gemeenten Venhuizen, Heiloo, Muiden, Purmerend, Weesp, WesterKoggenland, Zaanstad, Haarlem en Den-Helder uitstel te verlenen tot 1 januari
2005 voor het indienen van hun ontheffingsverzoek zorgplicht riolering
overeenkomstig bijgaande brieven;
- de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Laren en Wijdemeren erop te wijzen
dat zij voor 1 januari 2005 hun ontheffingsverzoek zorgplicht riolering in moeten
dienen;
- niet aan het verzoek van gemeente Muiden te voldoen om uitstel te verlenen tot 1
januari 2007 voor de saneringsmaatregelen;
- aan de gemeenten Purmerend en Zaanstad aan te geven dat voor het behalen van de
zogenaamde basisinspanning 1 januari 2005 wordt aangehouden;
- niet aan het verzoek van de gemeente Zaanstad te voldoen om bij de uitvoering van
de subsidieregeling voor IBA’s rekening te houden met de conceptplannen die
Zaanstad heeft ingediend.
Het college besluit:
- de minister van V&W conform inliggende brief te adviseren het openbaar belang
op grond van artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht/Belemmeringenwet
Verordeningen te erkennen van de voorgenomen instandhouding/ aanleg van
leidingwerken van OCAP Trading voor levering en opslag van CO2 tbv het
tuinbouwgebied rond Aalsmeer
- Dit advies in afschrift te zenden aan het ministerie van Economische Zaken.
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Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
M.Ottevanger
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 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

8,9,10
11,12,13
17,18
5,6,7,20,21,22
1,2,3,19
4,23
14,15,16

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. 23-11-2004 openbaar
Datum:23-11-2004

