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Onderwerp

1.
Bestemmingsplan
Bedrijventerrein OudevaartZuid (Harenkarspel)

2.
Provinciaal
Meerjarenprogramma
Infrastructuur( PMI) 20062010

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid dhr. W. van
Oudheusden (PvdA), inzake
rode contour gemeente

Besluit

Het college besluit
1. het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oudevaart-Zuid goed te keuren;
2. reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen deels buiten beschouwing zijn
gelaten en voor het overige ongegrond worden geacht;

Het college besluit:
1. de lijst van projecten van de studie-, plan- en realisatiefase en de lijst van te
schrappen projecten van het PMI 2006-2010 vast te stellen;
2. ten behoeve van de uitvoering van het PMI de volgende kredieten ter beschikking
te stellen:
a.
alg-01: Steunpunt in de Haarlemmermeer € 4.100.000,=
b.
alg-17: Investeringsprogramma Regionet: Aanleg bustoerit A27 en
vluchtstrookgebruik A27
€ 1.700.000,=
c.
N203-03: Reconstructie Stationsplein, gemeente Uitgeest
(verhoging krediet)
€ 800.000,=
d.
N302-02: Reconstructie kruispunt N302-Noorderboekert,
gemeente Wervershoof
€ 420.000,=
e.
N504-02: Aanleg parallelvoorziening Kanaaldijk, gemeente
Harenkarspel (gedeelte van project
€ 410.000,=
f.
ZT-02: Oosttak Zuidtangent (Hoofddorp-Uithoorn), cluster 2
"Tracé Schiphol Rijk/Logistics Park" € 9.500.000,=
g.
ZT-07: Zuidtak Zuidtangent, cluster 2 "Tracé Park van de 21e eeuw",
gemeente Haarlemmermeer
€ 15.000.000,=
3. de volgende reeds gevoteerde kredieten in te trekken:
a. Steunpunt Schagen
€ 1.720.000,=
b. Fietsbrug Schermerringvaart € 420.000,=
4. de uit de verleende kredieten voortvloeiende
kapitaalslasten te dekken uit het daarvoor bestemde budget
voor provinciale infrastructuur;
5. het overschot van € 7.912.000,= op de kapitaalslasten voor
het begrotingsjaar 2006 te laten terugvloeien naar de
saldireserve.
6. daartoe de Voordracht PMI 2006-2010 vast te stellen;
7. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 20062010 gelijktijdig te behandelen met de begroting 2006
(november a.s.);
8. de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen indien nodig- aanpassingen te laten aanbrengen in de
Voordracht en het besluit.
9. De porfeuillehouder Financien te vragen te bezien hoe
verevening van lasten in meerjarenperspectief kan worden
kan worden vormgegeven

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
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Besluit

Wijdemeren

4.
Ontwerp memorie van
antwoord (MvA) bij de
begroting 2006

Het college besluit:
a. De antwoorden op de vragen over de ontwerpprogrammabegroting 2006 vast te
stellen, door in te stemmen met de in de ontwerp memorie van antwoord (MvA)
opgenomen antwoorden (met aanpassingen).
b. De portefeuillehouder financiën c.a. te mandateren de ontbrekende antwoorden
en wijzigingen in de MvA, als besproken in GS, aan te brengen.
c. De portefeuillehouder financiën c.a. te mandateren de tekst taalkundig te
redigeren en de opmaak van een zoveel mogelijk eenduidige uitstraling te
voorzien.

5.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden drs.K.W.C.
Breunissen en mw. C. Braam
(GL), inzake omlegging N201
bij Aalsmeer en Uithoorn en
de luchtkwaliteit.

6.
ConceptUitvoeringsprogramma
Jeugdzorg 2006

7.
Externe Veiligheid
Programma Financiering 2:
Externe Veiligheid (Min.
VROM)

Het college besluit:
1.
in te stemmen met het concept-Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006, waarin
is aangegeven hoe de provinciale middelen voor jeugdzorg worden ingezet;
2.
de cliëntenorganisatie Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen NVP te
informeren over de mogelijkheid om gedurende de maand oktober 2005 te
reageren op het concept-Uitvoeringsprogramma;
3.
de Staten te informeren over het besluit en het concept-Uitvoeringsprogramma
ter kennisneming toe te zenden;
4.
het definitieve Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006 vast te stellen op 29
november 2005.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de “Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor
andere overheden” van het ministerie van VROM, gepubliceerd in de Staatscourant
Nr.111 van 13 juni 2005, waarin voor Noord-Holland € 1,592 miljoen per jaar
beschikbaar wordt gesteld gedurende de periode 2006-2010 voor beleidsuitvoering
Externe Veiligheid;
2. een provinciaal programma op te stellen in samenwerking met de betrokken
regiopartijen, en deze als subsidieaanvraag bij VROM (conform de subsidieregeling) in
te dienen;
3.a. de afdeling ELM (Directie Beleid) op te dragen dit concept-provinciaal programma
samen te stellen en dit vóór 1 december 2005 aan ons ter besluitvorming voor te leggen;
3.b. de afdeling ELM (directie Beleid) opdracht te geven tot het aansturen van het
programma (organiseren, coördineren, rapporteren, beheren en uitvoeren) voor de
looptijd van de regeling evenals de administratieve afronding ervan;
3.c. bij de opzet en uitvoering van het programma een regionale insteek te kiezen, te
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werken via de vijf brandweer- c.q. veiligheidsregio’s, en derhalve door deze regio’s zelf
samengestelde regioprogramma’s te verlangen, met de status van subsidieaanvraag;
3.d. voor deze vijf regio’s een budgethoogte te bepalen dat richtinggevend is voor de
hoogte van elk regio-aandeel in de provinciale subsidieaanvraag;
3.e. daarnaast in de subsidieaanvraag ook budget toe te delen aan eigen provinciale
projecten, aan boven-provinciale programma-onderdelen, en aan het
programmamanagement;
4. met inliggende brief, en andere middelen, op bestuurlijk niveau gemeenten,
milieudiensten, hulpdiensten en regionale samenwerkingsverbanden de
verantwoordelijkheden voor externe veiligheid en deze regeling van het ministerie van
VROM onder de aandacht te brengen;
5. met bijgevoegde brief en nota PS actief te informeren over dit besluit.

8.
Financiële tegemoetkoming
RTV N-H.

9.
IPO-reactie in hoofdlijnen op
voorontwerp Waterwet

10.
Schikking Bouwfraudeclaims
(Bosclaims)

Het college besluit:
- Het college van GS besluit het subsidieverzoek van RTV N-H ad € 413.000,ter aanvulling van haar begroting 2005 mee te nemen bij de integrale afweging
van de voorstellen tot begrotingswijziging in de najaarsnota.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de door het IPO-bestuur vast te stellen brief aan de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, met daarin een reactie op
hoofdlijnen op het voorontwerp van de Waterwet;
2. de portefeuillehouder Water te machtigen voornoemd standpunt in te
brengen in de vergadering van de IPO Adviescommissie Water van 6
oktober 2005.

Het college besluit:
a. kennis te nemen van en in te stemmen met het (model-)Besluit Collectieve
Regeling Bouwnijverheid en de inhoud ervan vast te stellen;
b. de contactpersonen van VROM en IPO van (de inhoud van) uw besluit (tot
vaststelling van het Besluit Collectieve Regeling Bouwnijverheid) op de
hoogte te stellen;
c. Aldus de thans aanhangige claims bij de Raad van Arbitrage in te trekken,
de landsadvocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn opdracht te geven
tot uitvoering hiervan en daarmee de opdracht tot vertegenwoordiging van
de provincie Noord-Holland door de landsadvocaat te beëindigen;
d. Portefeuillehouder te machtigen tot uitvoering van dit besluit.

11.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- Vestiging Doe-Het-Zelf Bouwmarkt en Welkoopwinkel op bedrijventerrein De
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Stek te Wieringerwerf, gemeente Wieringermeer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Wijkertoren-Overbos, gemeente Beverwijk
- Alkmaar-Noord, gemeente Alkmaar
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12.
Agenda IPObestuursvergadering d.d. 8
september 2005

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 6 oktober 2005.

13.
Beantwoording brief gemeente Het college besluit:
Velsen inzake oprichting
- Een brief aan Burgemeester en Wethouders gemeente Velsen te versturen.
Wageningen Marien
14.
Het college besluit:
Subsidieverlening aan
1. Op basis van de deelverordening Subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland
Stadsdeel
2001-2008, met gebruikmaking van de zgn. hardheidsclausule (art. 14 van de
Oost/Watergraafsmeer, aan
verordening), subsidie te verlenen aan:
gemeente Texel, aan gemeente
Bergen.
• het Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer ten bedrage van € 3.940,- voor de
installatie van HR++-glas in 30 bestaande woningen;
• de gemeente Texel ten bedrage van € 92.150,- voor het project DEcampagne Texel;
• de gemeente Bergen ten bedrage van € 53.415,- voor de installatie
van 10 zonneboilers, 30 PV-systemen en energiebesparende
maatregelen aan bestaande woningen;
2. Inliggende brieven te versturen aan het Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, gemeente
Texel en gemeente Bergen.

15.
Wijzigen deelverordening
Subsidies duurzameenergiepakket Noord-Holland
2001-2008

16.
Bestuurlijke Organisatie
Wadden

Het college besluit:
1. de Statenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de
deelverordening Subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 20012008 vast te stellen;
2. de deelverordening met bijgaande brief en Statenvoordracht aan te bieden
aan Provinciale Staten ter besluitvorming;
3. de deelverordening te publiceren in het Provinciaal Blad na vaststelling in
Provinciale Staten.

Het college besluit:
In te stemmen met het advies van de werkgroep Bestuurlijke Organisatie Wadden met
betrekking tot de bestuurlijke organisatie en het Beheer en Ontwikkelingsplan ( B & Oplan) en Provinciale Staten over dit besluit te informeren.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
P.Heemskerk
M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

10
2, 5
1, 3, 4, 11, 12,
6,
7, 8, 14, 15
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L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

9, 16
13,

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. 04-10-2005 openbaar
Datum:04-10-2005

