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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
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Onderwerp
1.
Benoeming provinciale
commissarissen o.a. register
provinciale commissarissen
Noord-Holland

Besluit
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de opvatting van de Commissie FBO inzake
commissarisbenoemingen
2. de opmerkingen van de commissie te betrekken bij de eind van dit jaar te houden
evaluatie
3. een register provinciale commissarissen Noord-Holland in te richten
4. daartoe de provinciale commissarissen door verzending van inliggende conceptbrieven te verzoeken de benodigde gegevens te verstrekken
5. Provinciale Staten door verzending van (te wijzigen) concept-brief te informeren
over de besluiten 1 tot en met 4.

2.
Beantwoording vragen van het Het college stelt de antwoorden vast.
statenlid Bruystens
(Ouderenpartij NoordHolland/VSP over de afkoop
van de garanties UNA
3.
Het college besluit:
Professionalisering van de
1. In te stemmen met de voorgestelde ambtelijke nalevingsstrategie m.b.t. de
milieuhandhaving: Vaststellen
milieuhandhaving van de provincie Noord-Holland.
van de Nalevingsstrategie en
2. In te stemmen met de systematiek voor het opstellen van een
het HandhavingsuitvoeringsHandhavingsuitvoeringsprogramma op basis van de vastgestelde
programma 2005 en 2006
(besluitnummer 2004-7988, 20 april 2004) probleemanalyse en
prioriteitenstelling.
3. In te stemmen met de wijze waarop de vooralsnog beschikbare
handhavingscapaciteit van 29 fte, zoals aangegeven in het
Handhavingsuitvoeringsprogramma, wordt ingezet op basis van de
geprioriteerde thema's. (besluitnummer 2004-7988, 20 april 2004)
4. In het kader van de actieve informatieplicht PS te informeren.
4.
Uitwerking terugname
ambtelijke uitvoering
milieutaken Amsterdam n.a.v.
gedeelte intrekking
Delegatiebesluit

Het college van GS besluit:
1.

2.

kennis te nemen van het overzicht van de 30 “grote geluidhinderbedrijven” op
Amsterdams grondgebied (bijlage-1), waarvoor de Provincie Noord-Holland
met terugwerkende kracht per 1 januari 2004 ook weer de ambtelijke uitvoering
van de milieutaken in het kader van de Wet Milieubeheer verricht;
in te stemmen om met terugwerkende kracht per 1 januari 2004 de huidige
totale jaarlijkse financiële bijdrage van de Provincie Noord-Holland aan de
Gemeente Amsterdam voor het uitvoeren van de milieutaken voor de “grote
geluidhinderbedrijven” en de “afvalbedrijven”, recht evenredig te verminderen
op basis van dit aantal “grote geluidhinderbedrijven” (zie punt-1) waarvoor de
Provincie Noord-Holland de milieutaken weer uitvoert, ten opzichte van de
“afvalbedrijven” waarvoor de Gemeente Amsterdam -als bevoegd gezag op
grond van het niet gewijzigde deel van het delegatiebesluit- de milieutaken blijft
uitvoeren (afgerond op een vierde deel); voor 2004 betekent dit dat de totale
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bijdrage van € 648.100,-- verlaagd wordt met een bedrag van
€ 162.000,-tot € 486.100,--;
3. in te stemmen met het uitgangspunt om bij de komende evaluatie van de
Gemeenschappelijke Regeling “Beleidsvrijheid Amsterdam” te bezien of de
resterende financiële bijdrage aan de Gemeente Amsterdam voor het uitvoeren
van de milieutaken voor de “afvalbedrijven” die nog wel gedelegeerd zijn,
kostendekkend is en hierover dan met de Gemeente Amsterdam in overleg te
treden;
4. in te stemmen om B&W van de Gemeente Amsterdam te informeren over de
hiervoor genoemde punten 1 t/m 3 middels de bij deze nota gevoegde brief;
5. kennis te nemen van het overzicht “Formatiebepaling terugname grote
geluidhinderbedrijven Amsterdam” (bijlage-2);
6.in te stemmen om met terugwerkende kracht per 1 januari 2004 een bedrag van €
162.000,-- op jaarbasis structureel over te hevelen van de directe uitgaven naar
het salarisbudget van de Afdeling M&B;
7.in het kader van de actieve informatieplicht PS te informeren over dit besluit
middels de
bij deze nota gevoegde brief.

5.
Overbouwing N208
(Westelijke Randweg
Haarlem)/Zijlweg

6.
Verzelfstandiging
Groenbeheer

7.
Structureel karakter FINH

8.
Regionaal Orgaan voor de
Verkeersveiligheid

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Masterplan Overbouwing Westelijke Randweg;
2. te streven naar de aanleg van een fietstunnel langs de Zijlweg;
3. nader te studeren op welke wijze de provincie de gronden en haar opstallen bij de
Zijlweg wil inbrengen;
4. een realisatievoorstel op te stellen in overleg met gemeente Haarlem en het
Novacollege en zo nodig/mogelijk andere partners;
5. samen met de gemeente Bloemendaal een vervolgstudie uit te voeren naar het
restylen van het viaduct over de Julianalaan;
6. te communiceren over het Masterplan Overbouwing door de provincie namens de
stuurgroep Overbouwing Westelijke Randweg;
7. Provinciale Staten over dit besluit te informeren per brief.
Het college besluit:
a. Een overeenkomst van geldlening aan te gaan met de naamloze vennootschap
Recreatie Noord-Holland N.V. tot een maximum bedrag ad € 880.000 en een
looptijd van vijf jaar;
b. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren over het
aangaan van de leningsovereenkomst met de N.V.;
Het college besluit:
1. Vast te stellen dat er onder de huidige (budgettaire) omstandigheden geen
mogelijkheden zijn het FINH een structureel karakter te geven.
2. De notitie Mogelijkheden tot het structureel maken van het FINH vast te stellen.
3. De notitie toe te zenden aan PS.

Het college besluit:
1) kennis te nemen van de decentralisatie van middelen voor het
verkeersveiligheidsbeleid van het rijk naar de provincie;
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2) ervan kennis te nemen dat het instellingsbesluit van het Regionaal Orgaan voor
de Verkeersveiligheid in Noord-Holland (ROV) per 1 januari 2005 verloopt;
3) in te stemmen met het onderbrengen van de rol van het ROV op het gebied van
gedragsbeïnvloeding binnen de provinciale organisatie;
4) Provinciale Staten te informeren over dit GS-besluit.

9.
Voorverkenning A8-A9

10.
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid
mw.mr.P.J.D.Remak (fractie
Remak) over binnenhalen van
subsidies uit Europa (n.a.v.
artikel in Provincies.nl)
11.
Verzoek tot cofinanciering
van St.Andere
Werkvorm,en/De Schalm te
Haarlem in het kader van
ESF/EQUAL-programma
2004

Het college besluit:
1. Een verkeerskundige (modelmatige) nut en noodzaakstudie naar de verbinding
tussen de A8 (Zaandam) en A9 (Heemskerk) uit te voeren en de resultaten
daarvan onder de aandacht van de Minister van Verkeer en Waterstaat te
brengen teneinde de ontbrekende schakel in het hoofdwegennet op de
rijksagenda te houden;
2. Deze verkeerskundige studie te beschouwen als invulling van eerdere
toezeggingen rond een “voorverkenning” voor de verbinding A8-A9 en het
Uitvoeringsprogramma van het Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland
overeenkomstig te wijzigen. De nut en noodzaakstudie zal begin 2005 worden
uitgevoerd.
3. Bij gebleken positieve effecten van de verkeersmanagement aanpak op
netwerkniveau (een besluit hierover kan eind 2004 worden verwacht in het
kader van de Netwerkvisie Noord-Holland), voor het gebied tussen de A8 en A9
en rond de provinciale weg N203 in 2005 te starten met een project
‘verkeersmanagement A8 - A9’, waarbij zowel de lokale als de provinciale
wegen (N203 en N246) als de A8 en de A9 zelf in de verdere uitwerking
worden betrokken;
4. In het kader van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2005
respectievelijk 2006 e.v. te streven naar opname, uitwerking en uitvoering van
het project verkeersmanagement. Het project Verkeersmanagement A8 – A9
wordt in dat kader nog afgewogen tegen andere prioriteiten;
5. Provinciale Staten bij brief te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De intentie uit te spreken om, na goedkeuring van de aanvraag van Stichting
Andere Werkvormen/De Schalm te Haarlem voor het project “Partnership in
Social Economy”, voor de jaren 2005 tot en met 2007 een bijdrage van in totaal
ten hoogste € 185.000,- beschikbaar te stellen als cofinancier uit de
begrotingspost Cofinanciering Europese projecten.
2. De portefeuillehouder Europa te machtigen bijgaande intentieverklaring te
ondertekenen.
3. In de na goedkeuring van het project te ondertekenen
samenwerkingsovereenkomst te bepalen dat de provincie cofinancier zal zijn en
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slechts op afstand betrokken zal zijn bij het project.

12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouw van 7 vrijstaande woningen aan de Stommeerweg 69-75 (voormalig CNen verklaringen van geen
terrein), gemeente Aalsmeer.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o., gemeente Zandvoort .
13.
Toepassing Wet
voorkeursrecht gemeenten
14.
Verkoop Noord-Hollands
aandeel in NV TESO

Het college besluit de portefeuillehouder te machtigen tot afhandeling.

Het college besluit:
1. het aandeel TESO van de provincie Noord-Holland via de Rabobank Texel te
verkopen aan een inwoner van Texel.
2. Provinciale Staten te informeren over het besluit onder 1 door verzending
inliggende conceptbrief

15.
Beslissing op bezwaar Heckett Het college besluit:
Multiserv
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het besluit gedeeltelijk te herroepen en de termijn waarbinnen geen dwangsom zal
worden verbeurd te laten eindigen 4 maanden na dagtekening van de beslissing op
het bezwaarschrift;
3. Het besluit, onder aanvulling, voor het overige te handhaven;
4. Bezwaarde in kennis te stellen van dit besluit conform inliggende brief.
16.
Start uitvoering project
Het college besluit:
Diemer Vijfhoek (PEN-eiland) 1. In het najaar van 2004 definitief te starten met de uitvoering van het project
herinrichting Diemer Vijfhoek (PEN-eiland), aan de hand van bijgaand
geactualiseerd inrichtingsplan (definitief ontwerp) en bijgestelde begroting.
2. De uitvoering van het project zoals eerder is overeengekomen uit te besteden aan de
Dienst Landelijk Gebied, aan de hand van een door DLG op te stellen ‘Plan van
Aanpak Uitvoering’.
3. PS over deze projectstart actief te informeren door middel van bijgaande brief.
17.
Winning bouwgrondstoffen op Het college besluit middels een brief Provinciale Staten te informeren over het
zee
voornemen van GS af te zien van een brief aan de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat inzake winning op de Klaverbank.
18.
Algemene vergadering van
Het college besluit:
Aandeelhouders van NV
1. In te stemmen met de voorstellen voor de AVA van n.v. Luchthaventerrein Texel
waaronder de jaarstukken 2003
Luchthaventerrein Texel op 30
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juni 2004

2.

Mevrouw Kuijper, afdeling FEZ te machtigen de provincie Noord-Holland tijdens
de AVA te vertegenwoordigen.

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

tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

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

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. 29-06-2004 openbaar
Datum:29-06-2004

