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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 5 april 2005
Onderwerp

1.
Financiering en regeling
beheer vier strategische
recreatieve groenprojecten
(“ recreatie nabij de stad”)

Besluit

Het college besluit:
a. er kennis van te nemen dat de totale jaarlijkse kosten voor het beheer van de
strategische recreatieve groenprojecten (SGP ‘s) Geestmerambacht, IJmondZaanstad, Amstelgroen en Diemerscheg – Vechtstreek, liggen tussen € 2.300.000,en € 2.850.000,- ;
b. als uitgangspunt te hanteren dat deze lasten van het beheer worden gedragen door
het rijk (50 % in natura te leveren door Staatsbosbeheer), provincie NoordHolland (25 %) en belanghebbende gemeenten (25%);
c. voor de jaren 2007 en 2008 respectievelijk € 40.000,- en € 70.000,- beschikbaar te
stellen, middels een budgettair neutrale begrotingswijziging die in het kader van de
meerjarenbegroting 2006 t/m 2009 wordt ingediend,
d. over de onderdelen a) en b) in overleg te treden met het rijk (ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de betreffende gemeenten, en daartoe
bijgaande brieven te versturen;
e. dat bij de inrichting van de onder a) genoemde recreatiegebieden als voorwaarde
geldt, dat de uit de inrichting voortvloeiende beheerlasten niet hoger zullen zijn dan
de met het rijk en de gemeenten overeen te komen bedragen, binnen de marge van
de onder a) vermelde bedragen;
f. een definitief besluit over het provinciaal aandeel in de beheerkosten te nemen
nadat gemeenten en rijk met de voorstellen voor de verdeling van de beheerlasten
hebben ingestemd; de eventuele relatie met het Investeringsprogramma Landelijk
Gebied (ILG) wordt hierbij in acht genomen.

2.
Brief aan Eerste Kamer inzake Het college besluit:
Wgr-plus
1. Een brief aan de Eerste Kamer inzake de WGR+ te versturen.
2. PS over deze brief te informeren
3. Kennis te nemen van de te nemen stappen met betrekking tot de uitvoering van
de WGR+.
Noot: de heer Mooij is tegen het verzenden van de brief.
3.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden ir. C.D.
Roele, mevrouw L.M.
Driessen-Jansen en de heer
D.J. Butter (VVD, inzake
Beeldkwaliteitsplan

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Afwijking aanbestedingsregels Het college besluit:
ten behoeve van motie 9-33
In te stemmen met het afwijken van de aanbestedingsregels voor het verlenen
van een opdracht aan de fietsersbond om het provinciale fietsbeleid verder te
ontwikkelen.
5.
Verlenging van de
overeenkomst met de
GG&GD Amsterdam inzake
werkzaamheden
luchtkwaliteitmeetnet

Het college besluit:
De overeenkomst tussen de provincie Noord-Holland en de GG&GD
Amsterdam inzake het uitoefenen van werkzaamheden rond het
luchtkwaliteitmeetnet van de provincie met toepassing van art. 2, lid 3 van de
provinciale aanbestedingsregels te verlengen voor de periode 1 januari 2005 –
31 december 2005.
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6.
Rijksprogramma Leren voor
Het college besluit:
duurzame Ontwikkeling;
a. het Provinciaal Ambitie Statement Noord-Holland (PAS-NH) 2005-2007 voor het
Provinciaal Ambitie Statement
rijksprogramma “Leren voor Duurzame Ontwikkeling” (LvdO) vast te stellen;
(PAS)
b. de mogelijkheden na te gaan om het Jongerenpanel actief te betrekken bij het
programma
c. Het PAS voor goedkeuring in te dienen bij de stuurgroep LvdO van het ministerie
voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
d. de voor de programma uitvoering door het Rijk verlangde provinciale cofinanciering van € 420.000,-- te dekken uit de voorziening die is ingericht met de
door het rijk toegezegde en deels ontvangen BANS gelden ad. € 600.151,--.
e. Het PAS –NH door tussenkomst van de griffier ter kennisname te sturen aan de
leden van Provinciale Staten
7.
Subsidieverlening Goois
Natuurreservaat voor gebied
Cruysbergen

Het college besluit:
1. een subsidie te verlenen van € 1.532.720,- aan Stichting Het Goois Natuurreservaat
ten behoeve van de realisatie van het natuurontwikkelingsproject Cruysbergen in
het kader van de realisatie van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS);
2. de subsidie te verlenen in de vorm van een tekortsubsidie ingevolge artikel 5 c van
de Deelverordening Fonds Natuur- en Landschapsbescherming Noord-Holland
1998 (FNLB);
3. deze subsidie ten laste te brengen van de Reserve Grondverwerving en Inrichting
Natuurgebieden en zodra PS besluiten een krediet beschikbaar te stellen voor het
oplossen van knelpunten ad € 7 miljoen (onderdeel UNA- project realisatie PEHS
2e tranche), het onder 1 genoemde bedrag vanuit het UNA- compartiment naar de
reserve grondverwerving en Inrichting Natuurgebieden over te boeken;
4. dat de onttrekking uit de Reserve Grondverwerving en Inrichting Natuurgebieden
bij de Voorjaarsnota 2005 budgettair neutraal wordt geraamd.
Noot: de heer Poelmann heeft geen deel genomen aan de besluitvorming over dit punt

8.
Masterplan
Het college besluit:
Grondwatersanering Het Gooi
De Beleidsnota “ Gebiedsgerichte aanpak Masterplan Grondwatersanering Het
Gooi” vast te stellen.
In te stemmen met de door het Samenwerkingsconvenant Masterplan
Grondwatersanering het Gooi nader ingevulde aanpak, welke reeds is
opgenomen in het Meerjarenprogramma bodemsanering 2005-2009
9.
RWB
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
Functiewijziging perceel Middenweg 9b te Anna Paulowna, (2005-10899)
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
10.
Beneficiaire aanvaarding
nalatenschap van de heer L.
Berlijn

Het college besluit:
1. De erfenis van de heer Berlijn beneficiair te aanvaarden
2. mevrouw Kuijper afdeling FEZ te machtigen de noodzakelijke volmachten
daartoe te ondertekenen.
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11.
Voortgangsrapportage 2005
onderzoekslocatie Petten

12.
Evaluatie dualisme

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2005 “ Crisismanagement en de
Onderzoekslocatie Petten” van maart 2005 en de aanbiedingsbrief aan de
staatssecretaris van het ministerie van VROM
2. de voortgangsnotite en afschrift van de aanbiedingsbrief aan staatssecretaris VROM
ter kennisname aan Provinciale Staten en overig belanghebbenden te zenden.

Het college besluit:
1. De geplande evaluatie van de dualismepraktijk bij de provincie N-H plaats te laten
vinden door middel van een conferentie met GS en PS op 11 juli aanstaande, mits
het Presidium van PS daar ook mee instemt;
2. De collegeleden H. Borghouts, C.Mooij en P.Poelmann namens het college plaats
te laten nemen in de voorbereidingsgroep voor de conferentie, die verder zal
bestaan uit enkele statenleden en ambtelijke ondersteuning.

13.
Bufferzonebeleid: kaders en
(on)mogelijkheden bij
kavelruil in het
landinrichtingsproject
Vechtstreek

14.
Instemmen met convenant
nieuw meldsysteem
afvalstoffen en afgeven
machtiging aan H.A.J.
Aalderink

Het college besluit:
De Landinrichtingscommissie Vechtstreek te informeren met een ( nog aan te
vullen) brief over:
- de onmogelijkheid van agrarische bedrijfsvergroting (zoals bedoeld in
het bufferzone convenant);
- de mogelijkheden die er via flankerend beleid zijn om extra gronden
agrarische bedrijven binnen het landinrichtingsproject toe te delen;
De Dienst Landelijk Gebied afdeling Noord-Holland een afschrift van de brief
aan de landinrichtingscommissie Vechtstreek te sturen;
De heer Schipper te machtigen tot aanvullingen van de brief

Het college besluit:
1. in te stemmen met het convenant tussen VROM en de provincies inzake de inzet,
het beheer en gebruik van een nieuw meldsysteem afvalstoffen;
2. de heer H.A.J. Aalderink, gedeputeerde van de provincie Gelderland te machtigen
het convenant namens de provincie Noord-Holland aan te gaan en te ondertekenen.
Daartoe zijn machtigingsbrieven van de Commissaris van de Koningin en van
Gedeputeerde Staten bijgevoegd.

15.
Voorlopige vaststelling PRUP Het college besluit:
2005-2010
Het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2005-2010 voorlopig vast
te stellen.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11

11, 12,
15
3, 9, 10
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E. Klut
K.van Rijn
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

2
5, 6, 7, 8, 14
4
1, 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. 05-04-2005 openbaar
Datum:05-04-2005

