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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 februari 2005

Onderwerp
1.
Uitvoeringsbeleid Besluit
geluidproduktie sportmotoren

2.
Streekplanherziening NHZ
Ruimte voor Water:
verwerking amendementen en
moties in definitieve tekst en
kaart

Besluit

Het college besluit:
1. dat ontheffingen voor motorcrossevenementen ingevolge het Besluit
geluidproduktie sportmotoren worden verleend indien het motorcrossevenement
plaatsvindt in de dagperiode tussen 10.00 uur en 18.00 uur en geen overwegende
bezwaren tegen het evenement zijn gemaakt door de betrokken gemeente of
omwonenden; De bijbehorende kaart wordt aangepast.
2. hun besluit van 24 augustus 2004, nr. 18548, (betreffende de vorige beleidslijn) in
te trekken.
Het college besluit:
1. De tekst van de partiële herziening ‘Ruimte voor water’ in overeenstemming te
brengen met de volgende uit besluit nr 97 van 6 december 2004 van Provinciale
Staten voortvloeiende wijzigingsvoorstellen:
a) De financiële aspecten van waterberging, inclusief aansprakelijkheid en
schadevergoeding vast te leggen in het waterplan en dit te doen voordat er tot
realisatie van waterbergingslocaties wordt overgegaan.
b) De zoekgebieden voor grootschalige waterberging in het beheersgebied van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht worden per 4 april 2005 geschrapt,
tenzij er voor maart 2005 voldoende waterhuishoudkundige en financiële
duidelijkheid aanwezig is m.b.t. aansprakelijkheid en schadevergoeding. Bij
voldoende waterhuishoudkundige en financiële duidelijkheid naar eigenaren en
grondgebruikers blijven deze zoeklocaties, tezamen met de zoeklocaties in het
beheersgebied van Rijnland, gehandhaafd tot en met januari 2006. De
waterhuishoudkundige onderbouwing en de financiële onderbouwing liggen ter
beoordeling van Provinciale Staten zodat dat voorligt in de aprilvergadering van
PS.
2.

De partiële herziening van het streekplan NHZ ‘Ruimte voor water’ beschikbaar te
stellen voor betrokken op de wijze als voorgesteld.
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Onderwerp

Besluit

3.
Projectenlijst Extra
Investeringsimpuls
Infrastructuur

1.
2.
3.
4.

Het college besluit:
1. De projectenlijst weginfrastructuur en openbaarvervoerinfrastructuur behorend
bij amendement 10-1 “Extra Investeringsimpuls” vast te stellen;
2. De prioriteitsvolgorde van de projectenlijsten bedoeld onder 1. voorlopig als
volgt vast te stellen:
Weginfrastructuur:
1. N201 €31,3 mio;
1a. N201 reservering € 20 mio;
2. Media Park Hilversum € 12,5 mio;
3. Bereikbaarheid Kust € 3,2 mio;
4. N23 Westfrisiaweg;
5. Zuidelijke Randweg Zaanstad;
6. Natuurverbinding Naardermeer – Ankeveense Plassen;
7. Oostweg Haarlem;
8. Verkeersmanagement A8-A9;
9. Omlegging A9 Badhoevedorp / T106;
10. Verbinding N244;
11. Verbinding A208-A22;
12. Ombouw N9 tot autoweg;
Openbaar Vervoerinfrastructuur:
Zuidtangent;
RegioNet korte termijn Haarlem IJmond + Gooi en Vechtstreek;
Zuiderzeelijn;
Zuid As Amsterdam;
3.
4.

4.
Afwijzing subsidieaanvraag
2005 Multiple Choice

1.
2.
3.
4.

5.
Toetsingsbrieven
rampenplannen naar 10
gemeenten in veiligheidsregio
Noord-Holland Noord –deel 2

1.
De projectenlijst, prioriteitsvolgorde en verdere werkwijze door middel van
bijgaande brief aan te bieden aan provinciale staten ten behoeve van de door
provinciale staten te organiseren dialoog met de bevolking;
Provinciale staten te vragen de lijst bij voorkeur in februari 2005 vast te stellen
direct volgend op de dialoog met de bevolking.

Het subsidieverzoek “Prestatieplan 2005” d.d. 5 november 2004, ingediend namens
het bestuur van Multiple Choice, af te wijzen;
De portefeuillehouder ZWC te machtigen te doen wat noodzakelijk is voor de
afwikkeling van deze zaak, inclusief het zonodig laten verrichten van financieel en
juridisch onderzoek;
Het bestuur van Multiple Choice door middel van bijgaande beschikking van dit
besluit op de hoogte te stellen;
PS door middel van bijgaande brief van dit besluit op de hoogte te stellen.

Het college besluit:
1. De bijgevoegde toetsingsbrieven aan 10 gemeenten in de veiligheidsregio NoordHolland Noord (NHN) vast te stellen en die aan B&W van de betrokken gemeenten
toe te sturen.
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Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
K.van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
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4
2
1
3

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. 01-02-2005 openbaar
Datum:01-02-2005

