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1. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden mw. C. 
Boelhouwer en de heer H. 
Putters (SP) inzake RTV N-H 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
2. 
Uitwerking Initiatiefvoorstel 
PS De provincie als netwerk 
voor Kenniseconomie en 
Innovatie’  
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten ‘De provincie 
als netwerk voor Kenniseconomie en Innovatie’, met algemene stemmen 
aangenomen op 30 mei 2005; 

 
- Te constateren dat het huidige 2 sporenbeleid op gebied van kenniseconomie 

geheel in lijn ligt met het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten, maar dat het 
initiatiefvoorstel een aantal extra activiteiten voorstelt; 

 
- Kennis te nemen van de, door PS opgedragen, uitwerking van het 

initiatiefvoorstel genoemd ‘Kennisalliantie Noord-Holland’, waarbij een op te 
richten Kennisalliantie Noord-Holland (in navolging van provincie Zuid-
Holland) bestaande, verbrokkelde initiatieven moet verbinden tot een netwerk 
dat bijdraagt aan de Noord-Hollandse positie in de (inter)nationale 
kenniseconomie. 

 
- Te constateren dat de begroting 2006 geen dekking kan bieden voor de 

benodigde 6 miljoen euro (bedrag  gebaseerd op ervaringen in Zuid-Holland). 
 

- Zoals opgedragen door PS, de uitwerking ‘Kennisalliantie Noord-Holland’ en 
de bijbehorende planning, ter behandeling, voor te leggen aan de commissie 
Economie, Landbouw en Europa (ELE) en de commissie Economie, 
Landbouw en Europa te verzoeken, gezien de financiële dekkings 
(on)mogelijkheden, PS te adviseren, onder het plaatsen van kanttekeningen: 
een voorzichtige start te maken met het uitvoeren van het voorstel 
‘Kennisalliantie Noord-Holland’ en positief te adviseren over het, tijdens de 
begrotingsbehandelingen 2006, reserveren van een voorbereidingskrediet van 
800.000 euro voor 2006 en in 2007 opnieuw dekking te zoeken voor de 
resterende middelen. 
 

  
3. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden TJ.P.J. 
Talsma en G.W.J. de Vries 
(PvdA), inzake subsidie aan 
project Cape Holland                 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
4. 
Voorstel om af te wijken van 
de aanbestedingsregels voor 
installatiewerk C 2000 in de 
Zuidtangent tunnel 
 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel om af te wijken van de aanbestedingsregels 
door 1 op 1 aan te sluiten bij de opdracht van een derde, zijnde Prorail inzake: 

- De opdracht voor installatie van C 2000 in de Zuidtangent tunnel te 
verlenen aan Mobirail 
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2. toestemming te verlenen aan het afdelingshoofd van afdeling B&U om de 
opdracht tot uitvoering van de offerte te verlenen. 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. A. 
Zeeman (CDA), inzake 
ambulancezorg Waterland 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. C. 
Boelhouwer (SP) over 
opnamestop William 
Schrikker Stichting 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
7. 
Haalbaarheidsonderzoek 
Bezoekerscentrum Stelling 
van Amsterdam 

 
Het college besluit: 
 

a. Een ‘Haalbaarheidsonderzoek Bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam’ 
te laten verrichten, conform het ‘Plan van Aanpak 
Haalbaarheidsonderzoek Bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam’, met 
als doel het nemen van een besluit over de realisatie en exploitatie van een 
bezoekerscentrum begin 2006. 

b. In het haalbaarheidsonderzoek de volgende onderwerpen te laten 
belichten: 
• het te realiseren inhoudelijke concept,  
• de locatie(s) die daarvoor het meest geschikt is/zijn, 
• de haalbaarheid, 
• de te betrekken marktpartij(en) voor realisatie en exploitatie, 
• de mogelijke samenwerking met de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

Laag Holland, het Groene Hart en het Strategisch Groenproject 
Haarlemmermeer.  

c. In het haalbaarheidsonderzoek representanten uit de markt en 
ervaringsdeskundigen te betrekken in de vorm van een expertgroep. 

d. In het haalbaarheidsonderzoek bestaande initiatieven in de Stellingzone 
met betrekking tot een  bezoekerscentrum te betrekken.  

e. Tegen de achtergrond van het ambitieniveau van het Gebiedsprogramma 
Stelling van Amsterdam (door GS vastgesteld in de vergadering van 10 
mei 2005) te streven naar het ambitieniveau B voor het Bezoekerscentrum 
(zoals omschreven in het Plan van Aanpak). 

f. Provinciale staten door middel van de bijgaande brief te informeren. 
  
8. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer A.A. 
de Vries (SP), inzake 
rapportage Luchtkwaliteit 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
9. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. C. 
Boelhouwer (SP), over 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 



 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 5 en 7  juli 2005 
 

3

Onderwerp 
 

Besluit 

voorzitterschap gedeputeerde 
Schipper van commissie van 
onderzoek inzake Chiphol 
  
10. 
Uitvoeringsprogramma korte 
termijn Schiphol 
 

 
Het college besluit: 
‐ Te constateren dat met het uitvoeringsprogramma het grote aantal maatregelen 

gericht op ontwikkeling van de mainportregio en vervat in vigerende, 
bestaande documenten, rapporten en programma’s tot een herkenbaar en 
overzichtelijk geheel is teruggebracht. Daarbij wordt integraal geïnvesteerd; 
van leefbaarheid tot en met economie en werkgelegenheid;  

‐ in te stemmen met het voorliggend (nog aan te passen) uitvoeringsprogramma 
(Verbreed mainportprogramma) Schiphol, dit onder voorbehoud van de 
financiële gevolgen; 

‐ Na de vaststelling een gezamenlijk persbericht uit te brengen door alle BRS-
colleges; 

‐ het uitvoeringsprogramma in juli ter informatie aan de Staten te zenden; 
‐ de instemming met het uitvoeringsprogramma door alle colleges van de BRS 

vast te leggen en organisatorisch en financieel verder uit te werken in een 
uitvoeringsconvenant tussen de BRS groot en Schiphol Group;  

‐ er mee in te stemmen dat het uitvoeringsconvenant in september/oktober 2005 
ter vaststelling wordt voorgelegd aan de colleges van de BRS-partners. 

 
  
11. 
GS-reactie op PS-motie 14-
10-d.d. 31-5-2005  
 

 
Het college besluit: 

a. aan PS te antwoorden dat het verzoek zal worden opgepakt binnen het huidige 
beleid.  

b. tijdens de vijfde Noordvleugelconferentie in november 2005 opnieuw het 
belang van een conferentie over groen en landschap op Noordvleugelniveau 
aan te geven, mede naar aanleiding van de resultaten uit de ambtelijke 
werkconferentie over het thema groen en landschap.  

  
12. 
Plan van aanpak naar 
aanleiding van de jaarstukken 
2004 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van het Plan van aanpak naar aanleiding van de behandeling 
van de jaarstukken 2004; 

- kennis te nemen van het Plan van aanpak rechtmatigheid; 
- de directie opdragen het plan van aanpak naar aanleiding van de behandeling 

van de jaarstukken en rechtmatigheid ter hand te nemen en een plan van 
aanpak Administratie organisatie te doen opstellen; 

- het plan van aanpak naar aanleiding van de jaarstukken, alsmede het plan van 
aanpak rechtmatigheid voorleggen aan PS; 

- de Rekeningencommissie periodiek te rapporteren over de voortgang. 
13. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
en verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

- opschalen bestaande windturbine aan de Grote Sloot 158 te Zijpe, (2005-24481) 
 

  
14. 
Vaststelling jaarrekening 

 
Het college besluit: 
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Financieringsmaatschappij 
voor Regionale Ontwikkeling 
van Noord-Holland FIRON 
BV. 

1. In hoedanigheid van bestuur van Financieringsmaatschappij voor Regionale 
Ontwikkeling van Noord-Holland BV (hierna FIRON), het bestuursverslag 
2004 van FIRON vast te stellen en de concept jaarrekening 2004 met het 
bestuursverslag voor te leggen aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

2. In hoedanigheid van aandeelhouder van FIRON de jaarrekening 2004 op grond 
van artikel 23, lid 7 van de statuten vast te stellen. 

  
15. 
1e herziening 
bestemmingsplan Westerpark 
ABC 
 

 
Het college besluit: 

• goedkeuring te hechten aan het besluit van de stadsdeelraad Westerpark van 7 
december 2004 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Eerste 
herziening Westerpark’, met uitzondering van de zinsnede “ten behoeve van 
een verhoging van de gashouder de bouwhoogte daarvan in afwijking van het 
in artikel 3, lid 3, gestelde maximaal 60 meter mag bedragen”, zoals 
opgenomen in art. 11, lid 2 sub b van de planvoorschriften;  

 
• reclamanten mede te delen dat zij in hun bedenkingen kunnen worden 

ontvangen, maar dat deze bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven aan 
enig plandeel goedkeuring te onthouden, met uitzondering van het 4e onderdeel 
van de bedenking van reclamant genoemd onder 2. 

16. 
Toetsingskader 
calamiteitenplannen 
waterstaatswerken 
 

 
Het college besluit: 

1. het ‘ Toetsingskader calamiteitenplannen waterstaatswerken’ (bijlage 1) vast te 
stellen; 

2. het toetsingskader aan te bieden aan de beheerders van waterstaatswerken in de 
provincie Noord-Holland; 

3. Provinciale Staten te informeren.  
  
17. 
Aanvulling Deelverordening 
landbouw en visserij Noord-
Holland 2004 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met de aanvulling op het subsidieplafond 2005 van € 700.000,00 
voor de Deelverordening landbouw en visserij Noord-Holland 2004. Het betreft 
de verdeling van de beschikbare  middelen over twee tranches en het 
bestemmen van een bedrag van € 15.000,00 voor de vergoeding van 
certificeringskosten. Het subsidieplafond voor de eerste tranche 2005 wordt 
bepaald op € 350.000,00 en voor de tweede tranche op € 335.000,00. 

2. het besluit bekend te maken in het Provinciaal Blad. 

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 9,10,11,12, 13, 14,15,   
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 5,6,7  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 1, 8,16 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 2,3,17  
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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 en 07-07-2005 openbaar 
Datum:05-07-2005 


