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1.
Nota van Beantwoording
Ontwikkelingsbeeld

Het college besluit in te stemmen met:
-de beslispuntennotitie
-het mandateren van de heer Meijdam de in het college besproken wijzigingen aan te
brengen alsmede redactionele verbeteringen te verwerken;
-het toezenden van de Nota van Beantwoording aan de indieners van de
bedenkingen t.b.v. de gedachtewisselingen in juni 2004;
-de nota van beantwoording op grond van de actieve informatieplicht ter kennisname
voor te leggen aan Provinciale Staten

2.
Beschikbaarstelling bijdrage
aan gemeente Stede Broec in
stichtingskosten
Praktijkschool Westfriesland

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde notitie over het praktijkonderwijs;
1. De in de programmabegroting 2004 geraamde bijdrage van € 300.000,- aan de

gemeente Stede Broec in de stichtingskosten van een gebouw voor de
Praktijkschool Westfriesland beschikbaar te stellen;

3. De gemeente Stede Broec met bijgaande brief te informeren.
4. Het bedrag van € 300.000 bij het voorjaarsbericht over te brengen van hoofdstuk 7

naar hoofdstuk 8.

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H.B. Bruijn
(PvdA), inzake de toekomstige
structuur van de energiemarkt

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Evaluatie Droogte 2003 Het college besluit:

– Kennis te nemen van de evaluatie Droogte 2003
– De beleidsmatige, bestuurlijke en operationele verbeterpunten uit de evaluatie vast

te stellen en te implementeren.
– De evaluatie ter kennisname te zenden aan PS.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake Wet
Werk en Bijstand (WWB)

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Rapport adviesgroep
Waddenzeebeleid

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (cie

Meijer);
2. De volgende reactie op hoofdlijnen in te brengen bij het bestuurlijk overleg met de

minister van Vrom op 19 mei 2004:
a. Waardering uit te spreken voor het uitgangspunt om de Waddenzee als uniek

natuurgebied in stand te houden en te verbeteren.
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b. In te stemmen met de voorgestelde offensieve strategie en bijbehorend
investeringsprogramma (€ 750 à 800 miljoen) om de hoofddoelstelling voor de
waddenzee (natuur) te kunnen waarmaken;

c. Er van uit te gaan dat een substantieel deel van dit investeringsprogramma ter
beschikking komt voor projecten in de Noordkop en Texel;

d. In te stemmen met het stelsel van vooraf geformuleerde grenswaarden waaraan
activiteiten moeten worden getoetst die in onderling overleg moeten worden
vastgesteld;

e. Er van uit te gaan dat ook de economische activiteiten voor de Noordkop en
Texel zoals vermeld in het collegeprogramma van Noord-Holland primair op
deze wijze worden getoetst in plaats van een strikt verbod in de PKB
Waddenzee;

f. In te stemmen met de conclusie dat gaswinning mogelijk is indien deze aan
strikte natuurgrenzen wordt gebonden;

g. In te stemmen met de conclusie dat de huidige kokkelvisserij zich niet
verdraagt met het principe van voorrang voor de natuur en dat in een termijn
van zeven jaar voor de kokkelvisserij wordt toegewerkt naar vormen van
kweek die geen significante natuurschade veroorzaken;

h. zich uit te spreken voor een duurzame vorm van mosselvisserij zonder dat dit
ten koste gaat van de huidige werkgelegenheid in deze sector;

i. Het verheugend te vinden dat de bestuurlijke structuur in het rapport is
betrokken en in te kunnen stemmen met de verantwoordelijkheid van het Rijk
op strategisch niveau. Het dagelijks bestuur en beheer moet evenwel

duidelijker aan de regio (provincies en gemeenten) worden overgelaten, passend
binnen de structuur van de Grondwet;

3. Kennis te nemen van de ambtelijke reactie van de Stuurgroep Waddenprovincies;
4. De portefeuillehouder te machtigen een statenvoordracht op te stellen;
5. Aan het Presidium van Provinciale Staten te verzoeken dit besluit ter behandeling

te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten van 17 mei 2004.

Noot: de collegeleden Borghouts en Moens stemmen niet in met de conclusie onder
punt f dat gaswinning mogelijk is ook indien deze aan strikte natuurgrenzen wordt
gebonden; zij willen ook de onder punt g vermelde termijn van zeven jaar bekort
zien tot  3   jaar .

7.
Deelverordening water Noord-
Holland 2004

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de Evaluatie van de eerste tender water;
– Bijgaande voordracht aan Provinciale Staten en het daarbij behorende

ontwerpbesluit tot vaststelling van de Deelverordening water Noord-Holland 2004
met toelichting vast te stellen;

– De portefeuillehouder te machtigen de voordracht zo nodig aan te passen;
– De Evaluatie van de eerste tender water (ter kennisname) en de voordracht en het

ontwerpbesluit ( ter vaststelling) aan Provinciale Staten aan te bieden.

8.
Nevenfuncties/ qualitate qua
nevenfuncties en
aansprakelijkheidsverzekering

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het overzicht qualitate qua en niet qualitate qua nevenfuncties

van de leden van gedeputeerde staten;
b. Indien aan de orde het reeds bestaande overzicht op het internet aan te passen;
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c. Kennis te nemen van het overzicht q.q.-nevenfuncties en
bestuurdersaansprakelijkheid (bijlage 2) en dit te completeren;

d. Dit overzicht te completeren en waar instanties geen
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering willen afsluiten, met Centraal Beheer te
bespreken wat de mogelijkheden zijn en niet te wachten op een eventueel aanbod
voor een collectieve verzekering van de VNG.

e. in gevallen waar de aansprakelijkheid bij q.q.-functies nog niet is geregeld dit
ambtelijk te laten regelen

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw A.
Agema ba (fractie Agema),
inzake nevenfuncties

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
Deelverordening
Ontwikkelingssamenwerking
Noord-Holland 2004

Het college besluit:
In principe vast te stellen de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit,
inhoudende de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland 2004, ter
vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.

11.
Provinciaal Beleidskader ISV
2

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorgestelde Provinciaal Beleidskader Stedelijke

Vernieuwing 2005-2009:’In een gezamenlijke aanpak ligt de oplossing’. (Tweede
investeringstijdvak Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing); hierbij gelden de
voorwaarden voor intensief ruimtegebruik als in het collegeprogramma aangegeven
als uitgangspunt.

2. Het Provinciaal Beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 ter vaststelling
aan Provinciale Staten voor te leggen.

12.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden D.J. Butter
en drs. W.J.M. Holthuizen
(VVD), inzake bouw van
(recreatie)woningen in Oost
(gemeente Texel)

Het college stelt de antwoorden vast.

13.
Vaststellen Beleidsplan
Hemmeland 2003-2006

Het college besluit in te stemmen met het Beleidsplan Hemmeland 2003-2006, onder
voorbehoud van goedkeuring van de financiële consequenties door PS in de provinciale
begroting (vermoedelijk begrotingsbehandeling 2007).

14.
RegioNet: ontwikkeling
Zuidtangent

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken en de verdere ontwikkeling van de

Zuidtangent en zijtakken, als onderdelen van RegioNet;
2. Ten aanzien van het kerntraject van de Zuidtangent:

a. In nauw overleg met de gemeente Haarlem te komen tot een voortvarende
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aanpak van de Zuidtangent-west door Haarlem, waarbij eerder ingenomen
standpunten ten aanzien van het voorkeurstracé, de Spaarnepassage en de
vertrambaarheid van het tracé worden (her) bevestigd;

b. Via het Platform Bereikbaarheid bestuurlijk te participeren in het project
Zuidtangent-oost;

c. In het Platform Bereikbaarheid de prioriteit voor de Zuidtangent als geheel in
het kader van de besprekingen met de Minister van V&W (najaar 2004) voor te
stellen en in overleg met het ROA een lobby richting het Rijk te starten, gericht
op het verkrijgen van voldoende rijkssubsidie voor de aanleg van de
Zuidtangent-west en –oost;

d. De uitvoering van het met Schiphol overeengekomen halteontwerp voor de
halte Schiphol Plaza over te laten aan Schiphol waarbij het ROA
medefinanciering vanuit het fonds BONRoute mogelijk maakt en waarbij de
provincie (zonodig) zal optreden als subsidieaanvrager;

e. De voorstellen voor het sluiten van beheer-, exploitatie- en
samenwerkingsovereenkomsten met het ROA, gemeente Haarlem e.a. af te
wachten, met inachtneming van het standpunt dat de werkingsduur wordt
beperkt tot en met 1-1-2006;

f. De afdelingen B&U en RWB opdracht te geven een systematiek te
ontwikkelen voor het bepalen van de kosten van beheer en onderhoud én
verdeling van deze lasten over wegbeheerder (s) en concessieverlener(s), ten
behoeve van het kerntraject van de Zuidtangent, maar ook bruikbaar voor
soortgelijke projecten;

3. Onder voorwaarden in principe in te stemmen met de rol van wegbeheerder voor
hoogwaardige openbaar vervoer infrastructuur, vergelijkbaar met de
verantwoordelijkheid voor provinciale wegen (en zoals inmiddels feit is voor het
zg. kerntraject van de Zuidtangent), binnen en buiten het ROA- gebied, doch
hierover van geval tot geval afzonderlijk te beslissen;

4. In het verlengde hiervan als wegbeheerder voor regionale HOV-infrastructuur een
actieve rol te vervullen in het realiseren hiervan en zonodig op te treden als
initiatiefnemer ter uitvoering van de Zuidtangent en andere RegioNet plannen;

5. Voor de zuidtak van de Zuidtangent (Hoofddorp – Nieuw-Vennep, met
uitzondering van een gedeelte in Hoofddorp) en de oosttak van de Zuidtangent
(Hoofddorp-Aalsmeer), alsmede voor een busbaan nabij de A9 (inclusief speciale
Zuidtangent voorzieningen) op te treden als initiatiefnemer (planontwikkeling en
aanleg) én wegbeheerder en de (financiële en personele) consequenties hiervan te
verwerken in de begroting 2005 e.v. (“areaaluitbreiding”);

1. Dat ten behoeve van het al in gebruik genomen gedeelte van de zuidtak (‘cluster 3’,
ter hoogte van Nieuw – Vennep) de kosten van dagelijks beheer en onderhoud in
2004 (€ 137.000) als onvermijdelijk moeten worden beschouwd en via het
Voorjaarsbericht verwerkt dienen te worden in de Begroting;

7. Ten behoeve van het al in gebruik genomen kerntraject en cluster 3 de kosten van
groot onderhoud te beschouwen als onvermijdelijk en deze te verwerken in de
begroting vanaf het jaar 2005. Over de hoogte van het bedrag voor groot onderhoud
te beslissen in het najaar van 2004 op basis van het eerste meerjaren
onderhoudsprogramma van de Zuidtangent;

8. De afdeling B&U op te dragen voorstellen te doen voor de organisatie en personele
invulling, die als consequentie van deze areaaluitbreidingen voortvloeien uit nog te
nemen definitieve besluiten over de Zuidtangent-takken;

9. De onderhavige en toekomstige provinciale HOV-infrastructuur projecten op te
nemen in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (investeringsprogramma,
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PMI), zoals dat inmiddels voor de Zuidtangent- projecten is gebeurd in het PMI
2004-2008;

10. De voor de uitwerking van de genoemde onderdelen van de Zuidtangent
noodzakelijke voorbereidingskosten voor schetsplannen, definitieve ontwerpen, het
verwerven van gronden, het opstellen van beheerovereenkomsten etc. te dekken uit
de in het Provinciaal Mobiliteitsfonds aanwezige gereserveerde budgetten voor de
Zuidtangent danwel de via de begroting beschikbare middelen voor de
ontwikkeling van de Zuidtangent;

11. Provinciale Staten te informeren over het besluit door middel van bijgaande brief.
12. De betrokken gemeenten en het ROA te informeren over het besluit.

15.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden de heer de
Jong en Van der Heide
(PvdA), inzake Westrandweg

Het college stelt de antwoorden vast.

16.
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 het plaatsten gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van steigers aan de

Diemerzeedijk 6, stadsdeel Zeeburg.

17.
Nieuw besluit naar aanleiding
van uitspraak Raad van State
inzake bestemmingsplan
“Landelijke Gebieden” van de
gemeente Blaricum

Het college besluit:
– Appellant mede te delen dat zijn bedenkingen, - in heroverweging- aanleiding

hebben gegeven het GS-besluit van 23 april 2002 zodanig te herzien, dat aan het
plandeel met de bestemming “Agrarische doeleinden (A)”, zoals met rode
omlijning aangegeven op een bij dit besluit gewaarmerkte kaart, goedkeuring wordt
onthouden.

18.
Onderzoek reconstructie
banenstelsel Luchtvaartterrein
Hilversum

Het college besluit:
– Kennis  te nemen van het onderzoeksvoorstel en opdrachtformulering voor

reconstructie banenstelsel luchtvaartterrein Hilversum.
– De gedeputeerde A. Moens te machtigen tot verdere afhandeling van de

opdrachtverlening en uitvoering.

19.
Verslagen en programma’s
afgelegde ambtsbezoeken door
cvdK aan Blaricum en Wester-
Koggenland

Het college besluit:
Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 2 en 16 april jl. door de
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten Blaricum en
Wester-Koggenland.

20.
Adviesaanvragen in verband
met de eenmalige
subsidieregeling van het
ministerie van Ven W.

Het college besluit:
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat positief te adviseren over de
uitvoeringsplannen die het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), en de
gemeenten Alkmaar, Oostzaan, Texel, Amsterdam en Haarlem bij het ministerie hebben
ingediend in het kader van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding
regionale wateroverlast.
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21.
Planning
Uitvoeringsprogramma
jeugdzorg 2005

Het college besluit de planning voor het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005 vast te
stellen overeenkomstig het in de notitie gedane voorstel, waarin op onderdelen wordt
afgeweken van de Subsidieverordening Jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 en
diens wijziging in 2002.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 8,9,10,19
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,11,12,16,17
E. Klut tel. (023) 514 40 83 4,5,6,7,20
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 21
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2,3,18
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 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. 27-04-2004 openbaar
Datum:27-04-2004


