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1.
Uittreding gemeente Utrecht
uit Plassenschap Loosdrecht

Het college besluit:
– Goedkeuring van het besluit van de gemeente Utrecht d.d. 18 november 2004 tot

uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap Loosdrecht en
omgeving per 1 januari 2004 en het Plassenschap Loosdrecht en de gemeente
Utrecht afhankelijk te stellen van het bereiken van een financiële regeling die de
uittreding volledig compenseert.

– Dat de heren Meijdam en Schipper overleg zullen hebben met betrokken partijen
teneinde het besluit onder 1 te realiseren en hierover verslag zullen uitbrengen aan
het college.

2.
Uitvoeringsprogramma
Noord-Holland Noord

Het college besluit:
– Het Uitvoeringsprogramma Noord-Holland Noord vast te stellen;
– De bij het uitvoeringsprogramma behorende plan van aanpak en

intentieovereenkomst voor het project Hart retail goed te keuren en de
verantwoordelijk gedeputeerde te machtigen om de intentieovereenkomst te
tekenen;

– Provinciale Staten in kennis te stellen van het definitieve Uitvoeringsprogramma
Noord-Holland Noord.

3.
Rechtmatigheidtoets
accountantscontrole 2004

Het college besluit:
a De bijgevoegde ontwerp-voordracht accountantscontrole 2004 vast te stellen;
b De voordracht in handen te stellen van de Statengriffier ter agendering in de

vergadering van Provinciale Staten op 6 december aanstaande en de
Rekeningencommissie op 17 november.

4.
Legestarieven provincie
Noord-Holland 2005

Het college besluit:
- Provinciale Staten voor te stellen de Tarieventabel 2004, behorende bij en deel

uitmakende van de “Legesverordening Noord-Holland 1998”in te trekken en die
voor 2005 vast te stellen  met inachtneming van het inzichtelijker maken van de
presentatie van gegevens, waartoe de portefeuillehouder is gemachtigd

- De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden
aan Provinciale Staten

- De ten opzichte van de raming in de ontwerpbegroting 2005 lagere opbrengst ad
        € 67.000,- af te ramen bij de Voorjaarsnota 2005
- Na vaststelling door Provinciale Staten van de “Tarieventabel 2005”deze

tarieventabel te publiceren  in het provinciaal blad en het besluit daarover in diverse
dagbladen.

5.
Ontwerp-
herziening/uitwerking
Westrand Amsterdam

Het college besluit:
1. de ontwerp partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid en

uitwerking van het Structuurplan Amsterdam voor de Westrand vast te stellen , in
het bijzonder :
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- Het handhaven van de aanduiding van de afslag T106 in combinatie met een
omgelegde A9 als 1e voorkeur

- Het handhaven van de planologische reservering van de afslag Parkstad vanaf de
Westrandweg en bijbehorende verbindingsweg door de Lutkemeer in combinatie
met een ‘veiligheidsklep’ inzake de benutting van deze reservering

- De begrenzing van de bufferzone;
- Het handhaven van de aanduiding ‘bedrijventerrein’ voor het Geuzenbos;
- De eventuele functieverandering van de noordelijke strook in de Brettenzone

uitsluitend mogelijk te maken door middel van een streekplanherziening;
2. De ontwerp-streekplanherziening/uitwerking  ter visie te leggen vanaf 8 november

2004;
3. De gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening  te  mandateren wijzigingen en

redactionele correcties in overleg met de wethouder ruimtelijke ordening van de
gemeente Amsterdam te verwerken in de ter visie te leggen ontwerp-
herziening/uitwerking

6.
Standpuntbepaling over
aanvullende subsidie aan de
Molen van Sloten

Het college besluit:
•  Op advies van de Commissie ELE een aanvullende subsidie van €37.000,- te

verlenen ( op de reeds toegekende subsidie van € 30.000,-) aan de Molen van
Sloten voor de realisatie van het Kuiperijmuseum, met inachtneming van de
hardheidsclausule uit de deelverordening Bevordering Toerisme 2001.

•  Dit besluit te melden aan de Commissie ELE en aan de Molen van Sloten.

7.
Herontwikkeling Fort
Uitermeer

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp-randvoorwaarden voor de herontwikkeling van Fort

Uitermeer.
2. Op basis van deze ontwerp-randvoorwaarden te overleggen met de betrokken

partijen om te komen tot een door de regio gedragen herontwikkeling van Fort
Uitermeer.

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
J.N.J.J. Beemsterboer (CDA),
inzake Europese regelgeving
Bruine Vloot

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw I.S
de Bijl-Baerselman (VVD),
inzake gevaarlijke kruising
N242/Smuigelweg in de
gemeente Harenkarspel

Het college stelt de antwoorden vast

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters

Het college stelt de antwoorden vast
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(SP) inzake kruising N302-
Verlengde Raadhuislaan,
gemeente Stede Broec

11.
Rapport provinciaal
archiefinspecteur over
toestand provinciale archieven

Het college besluit:
– kennis te nemen van de rapportage van de provinciaal archiefinspecteur
– de aanbevelingen van de inspecteur over te nemen, behalve aanbeveling 6 inzake

outsourcing van Archief en Registratie, waarover GS zich zullen uitspreken in
samenhang met de aanstaande outsourcing van facilitaire taken.

– dit rapport ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten.

12.
Uitvoeringsprogramma
Sociaal Beleid 2005-2008

Het college besluit:
1. Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2005-2008 vast te stellen en aldus in te

stemmen met:
– de met het uitvoeringsprogramma beoogde resultaten van activiteiten rond de

vijf centrale thema’s en de twee kwaliteitsdragers van het sociaal beleidskader;
– de keuze voor de activiteiten waarvoor voor het jaar 2005 subsidieaanvragen

kunnen worden ingediend;
– de keuze van onderwerpen waarvoor in 2005 opdrachten worden verstrekt
– het kiezen van de rol van ‘tijdelijk probleemeigenaar’ op het onderwerp

huiselijk geweld.
2. Het aanvraagformulier voor subsidies als bijlage op te nemen in het

Uitvoeringsprogramma sociaal beleid 2005-2008.
3. De portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Cultuur te machtigen eventuele tekstuele

wijzigingen aan te brengen in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2005-
2008.

4. Het Uitvoeringsprogramma gelijktijdig met de Deelverordening Sociaal Beleid
2005 en het aanvraagformulier voor subsidies te publiceren in een provinciaal blad.

5. Het Uitvoeringsprogramma ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten via
de statengriffier en met inliggende brief te verzenden.

13.
Herzien PS- besluit Adelaar Het college besluit:

1. de voordracht “Herziening PS- besluit De Adelaar 21 juni 2004”vast te stellen met
als belangrijkste gevolgen:
a. in het door PS op 21 juni 2004 genomen besluit (nr 49) wordt de gemeente

Zaanstad opgenomen als subsidieontvangende rechtspersoon;
b. aanpassing van de UNA projectnota onder 2.11 en 2.13 op de volgende

punten:
– rechtspersoon en eigendom zijn van elkaar losgekoppeld;
– een overeenkomst tussen de gemeente Zaanstad en de maatschap zal de

voorwaarden incorporeren die oorspronkelijk zouden worden opgenomen in
een overeenkomst tussen de provincie en de maatschap;

– in plaats van een budgetsubsidie zal aan de gemeente Zaanstad een
tekortsubsidie worden verstrekt.

2. De voordracht door middel van de bijgaande brief aan te bieden aan Provinciale
Staten.
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14.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) inzake
behoud historische boerderijen

Het college stelt de antwoorden vast

15.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw S.
Akkaya (PvdA) inzake
toezicht door Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland

Het college stelt de antwoorden vast

16.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) inzake
daklozen in Heiloo

Het college stelt de antwoorden vast

17.
Beleid ten aanzien van
bevelen en beschrijving
financieel-juridische kaders
bodemsanering

Het college besluit:
1. De notitie ‘Bodemsanering in Noord-Holland: Beleid ten aanzien van bevelen en

beschrijving financieel-juridische kaders bodemsanering’ vast te stellen;
2. Het oude beleid zoals verwoord in de notitie ‘Bodemsanering in Noord-Holland:

Beleid ten aanzien van bevelen en co-financiering’ (juli 1999) in te trekken met
ingang van het tijdstip waarop de nieuwe notitie door Provinciale Staten is
vastgesteld;

3. Aan Provinciale Staten te verzoeken de notitie vast te stellen en te bepalen dat deze
notitie uitgangspunt is voor hun beleid;

4. De notitie na vaststelling door Provinciale Staten te publiceren in het Provinciaal
Blad.

18.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer P.A.
Prins (Fractie Prins) inzake
rechtmatigheidscontrole
accountant versus financieel
toezicht GS

Het college stelt de antwoorden vast

19.
Publieksversie GS- jaarverslag Het college besluit geen publieksversie uit te brengen van het GS-jaarverslag 2004,

maar belangstellenden te wijzen op de digitale versie van het jaarverslag op internet

20.
Normering regionale
waterkeringen

Het college besluit:
1. Uitgaande van de kaderstellende en toezichthoudende verantwoordelijkheid van de
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provincie, regionale waterkering aan te wijzen en te normeren en de normering vast
te leggen in een (inter-)provinciale verordening;

2. Bij de onder 1 genoemde normering de prioriteit te leggen bij de boezemkaden
(waaronder veendijken) en in te stemmen met het plan van aanpak ‘Aanwijzen en
normeren van boezemkaden (regionale waterkeringen)’;

3. In te stemmen met de aanbieding van genoemd Plan van Aanpak aan de
waterschappen in West-Nederland door de provincie Zuid-Holland mede namens
Noord-Holland en Utrecht;

4. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief nader te informeren over de
normering van regionale waterkeringen.

21.
Deelverordening Groene As
Noord-Holland 2005

Het college besluit:
- dat het in het kader van de realisatie van de Provinciale Ecologische

Hoofdstructuur van belang  is een ecologische en recreatieve verbinding te
realiseren tussen Amstelland en Spaarnwoude;

- daartoe de voordracht aan PS over het ontwerp-besluit Deelverordening De
Groene AS Noord-Holland 2005 vast te stellen;

- de voordracht ter besluitvorming aan het presidium van provinciale staten te
zenden;

- het ontwerp-besluit na vaststelling door provinciale staten bekend te maken in
het Provinciaal blad.

22.
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.
– Voor de bouw van 58 appartementen met parkeergarage aan de Blekersvaartweg

46-51, gemeente Heemstede,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Heemskerkerduin en Noorddorp, gemeente Heemskerk,
– Vastgesteld bestemmingsplan ‘Helderse buurt, 1e partiële herziening, gemeente

Alkmaar,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Westelijke Randweg, gemeente Beverwijk,
– Bestemmingsplan Westelijke Randweg, gemeente Velsen,
– Bestemmingsplan Westelijke Randweg, gemeente Heemskerk,
– Bestemmingsplan Zwaagdijk-Oost, gemeente Wervershoof,
– Bestemmingsplan Dorpskernen; herzieningsplan “Stompetoren-oost”, gemeente

Schermer,
– Bestemmingsplan Westelijke Eilanden stadsdeel Amsterdam-Centrum, gemeente

Amsterdam,
– Bestemmingsplan Polderweggebied 2003 stadsdeel Oost-Watergraafsmeer,

gemeente Amsterdam,
23.
UNA-ISV en
maatschappelijke effecten

Het college besluit:
– In te stemmen met bijgaande notitie, waarin aangegeven wordt hoe de meting van

maatschappelijke effecten bij de UNA-ISV Productiehalgemeenten (Den Helder,
Hilversum, Beverwijk en Zaanstad) opgepakt wordt.
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24.
Besteding reserves ROV
Noord-Holland

Het college besluit:
Het werkplan Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 2004 als volgt te wijzigen:
- De financiele reserves, groot € 407.700,- van het ROV Noord-Holland te besteden

voor de volgende projecten:
Project                                                                                bedrag in €
Wijzer door het verkeer                                                           102.500,-
Opleiding brommercertificaat voor moeilijk lerenden            124.000,-
Campagne fietsverlichting                                                         90.000,-
Video en audio voor handhaving                                                 7.200,-
Verkeersveiligheid scholieren voortgezet onderwijs                 40.000,-
Veiligheid rondom basisscholen                                                14.000,-
Adverteren in NL20                                                                   10.000,-
Campagneborden langs provinciale wegen                               20.000,-
Totaal                                                                                      407.700,-

Tevens wijst het college de volgende reserve-projecten aan:

Project                                                                               bedrag in €
Uitbreiding campagneborden langs provinciale wegen   maximaal extra voor 30.000,-
Meldpunt verkeersveiligheid                                                                            127.000,-

25.
Wijziging reglementen
Rijnland

Het college besluit:
1. De voordracht en de bijbehorende ontwerpstatenbesluiten tot wijziging van de

reglementen voor het huidige hoogheemraadschap van Rijnland en voor het
toekomstige hoogheemraadschap van Rijnland vast te stellen (met als oogmerk om
een maatschappelijk ongewenste stijging van het Wet Verontreiniging Afvalwater
(WVO)-tarief te voorkomen)

2. De portefeuillehouder te machtigen de ontwerpvoordracht zonodig aan te passen;
3. De voordracht en de ontwerp-statenbesluiten aan Provinciale Staten aan te bieden

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

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

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.
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