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Onderwerp 
 

Besluit

1. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden W. de Haan 
en drs. M.A. de Jong (PvdA) 
over de Startnotitie 
Hoofdwegverbinding 
Schiphol-Almere 

 
Het college stelt de antwoorden  gewijzigd vast. 

  
2. 
Plan van aanpak 
bereikbaarheid kust Bergen – 
Zijpe 
 

 
Het college besluit: 
a. stelt het plan van aanpak ontwerp uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust 

Bergen-Zijpe vast; 
b. gaat akkoord met de inzet van middelen voor dit project 
c. wijst de te vormen stuurgroep bereikbaarheid kust Bergen-Zijpe (deelnemers: 

provincie en de gemeenten Bergen, Zijpe, Alkmaar, Heiloo en Harenkarspel) als 
bestuurlijke aansturingsgroep voor dit project. 

d. wijzen de heer Mooij aan als vertegenwoordiger van de provincie in deze 
stuurgroep, die tevens als voorzitter zal gaan fungeren 

 
  
3. 
Uitvoering motie 9-32 
sportservicepunten Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit 
a. Bij de Voorjaarsnota 2005 een krediet van € 1 miljoen (verdeeld over zes 

jaar) als subsidie beschikbaar te stellen aan Sportservice Noord‐Holland 
voor de realisering van de resterende drie sportservicepunten conform 
het projectplan “Sportinfrastructuur Noord‐Holland” af te wegen, dit 
ter  uitvoering van motie 9‐32 (d.d. 12 november 2004). 

b. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief hiervan in kennis 
te stellen. 

 
  
4. 
Reactie op hoofdlijnen 
wetsvoorstel “splitsing 
energiebedrijven” 
 

 
Het college besluit: 
1. De Minister van EZ (nogmaals) te informeren over het negatieve standpunt van NH 

over splitsing van energiebedrijven in Nederland 
2. PS en de Raad van Bestuur van NUON over het besluit onder 1 te informeren. 

  
5. 
Verzoek van Medemblik tot 
grenscorrectie met 
Wieringermeer 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met een grenscorrectie tussen de gemeenten Medemblik en 

Wieringermeer; 
2. Het bijgevoegde herindelingsontwerp vast te stellen, wel het exact met de 

grenscorrectie gemoeide aantal hectares, nader bezien (zie hiervoor de gearceerde 
kaart);  

3. De Arhi procedure verder te volgen en 
a. De gemeenten Medemblik en Wieringermeer van dit besluit in kennis stellen 

en in de gelegenheid te stellen tot het kenbaar maken van hun zienswijze; 
b. De minister van Binnenlandse Zaken van dit besluit in kennis te stellen; 
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Onderwerp 
 

Besluit

4. Dit besluit ter kennis te brengen aan PS; 
5. De heer Moens te machtigen voor de brieven genoemd onder 4. 

6. 
Werkprogramma 
Beleidsmonitoring 2005  
 

 
Het college besluit: 
– In te stemmen met het werkprogramma Beleidsmonitoring 2005, uit te voeren door 

de afdeling Kennis & Strategie. 
  
7. 
Collegebeschermingspolis 
 

 
Het college besluit: 
– Tot het aangaan van dekking per 1 januari 2005 op de 

Collegebeschermingsverzekering van Achmea. 
  
8. 
Voortgang 
Vervolgpositionering 
recreatieschappen 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgang in de discussie over de positionering van de 

recreatie-schappen en van het advies van het adviesbureau B&A “Recreatieschap: 
een discussie waard” 

2. gedeputeerde J.J. Schipper als vertegenwoordiger van het college in de 
bestuursconferentie van 10 maart 2005 over de positionering het volgende 
voorlopig standpunt mee te geven: 
GS concluderen op basis van het advies van B&A dat er nu geen dringende reden is 
voor een structurele wijziging in de bestuurlijke positionering (omvang en indeling) 
van de recreatieschappen, maar dat de volgende aanbevelingen onder regie van de 
provincie stevig moeten worden opgepakt: 
1)  maak een strategische visie op de inrichting van de recreatiegebieden en betrek 
daarbij de klant 
2)  denk verder(gaand) in inkomstenverhogende maatregelen en betrek daarbij meer 
de private partijen 

       3)  werk verder aan professionalisering van de meerjarenplannen en –begroting 
       4)  geef Recreatie Noord-Holland NV (RNH) de tijd zich te bewijzen, maar wees 
            scherp in de rolverdeling tussen de besturen van de recreatieschappen en RNH. 
 

  
9. 
RWB 
Nieuw besluit ex art. 30 WRO 
naar aanleiding van uitspraak 
Raad van Staten naar 
aanleiding van beroep tegen 
GS besluit tot goedkeuring 
van bestemmingsplan De 
Ronde Hoep 2003, gemeente 
Ouder-Amstel. De Ronde 
Hoep 2003, gemeente Ouder-
Amstel. 
 

 
 
Het college besluit: 
– aan het met rode omlijning aangegeven gebied op de detailplankaart nr. 1.1. van het 

bestemmingsplan De Ronde Hoep 2003, de goedkeuring te onthouden; 
– reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen aanleiding hebben gegeven tot 

onthouding van goedkeuring aan het op detailkaart 1.1. aangegeven plandeel. 

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 7  
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M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3,  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 9, 
E. Klut tel. (023) 514 40 83 4,5,6  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 1,2 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 8  
 
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. 01-03-2005 openbaar 
Datum:01-03-2005 


