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1. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw 
Veenis-Kaak (VVD), over 
stallen van caravans in het 
landelijk gebied. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

2. 
Ontwerp 
Bloemendalerpolder/KNSF-
terrein 
 

 
Het college besluit: 
. Kennis te nemen van  
a. de aanbiedingsbrief van de stuurgroep Bloemendalerpolder/KNSF-terrein en  
b. het “Ontwerp Bloemendalerpolder/KNSF-terrein”, zoals opgesteld door het 
ontwerpatelier voor dat gebied; 
2. Alvorens in oktober te besluiten tot het voorkeursalternatief in het kader van de MER, 
de reacties van de gemeenteraden van Muiden en Weesp en de statencommissie ROV 
op dit ontwerp en de daarbij horende uitgangspunten af te wachten; 
3. Het ontwerp-Bloemendalerpolder/KNSF terrein en de aanbiedingsbrief van de 
Stuurgroep voor te leggen aan de Commissie ROV middels bijgaande Nota PS-
commissie. 
 
 

3. 
Vaststellen eindverslag 
resultaten NAVOS-project (I) 
Noord-Holland en besluiten 
tot uitvoering van het vervolg 
NAVOS-project (II). 
 

 
Het college besluit: 

1. het eindverslag resultaten NAVOS-project (I) Noord-Holland (periode 1999 
t/m 2004) vast te stellen; 

2. dat NV Afvalzorg voldaan heeft aan zijn verplichting tot het uitvoeren van het 
NAVOS-project (I); 

3. tot uit uitvoeren van het vervolg NAVOS-project (II) ten laste van het 
Meerjarenprogramma bodemsanering (2005-2009); 

4. de werkzaamheden voor het vervolg NAVOS-project (II) op te dragen aan 
Afvalzorg Bodemservice BV. 

  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw 
L.P. de Wit-de Rooij (PvdA), 
over WAO-instroom 
werknemers provincie Noord-
Holland 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid drs. K.W.C. 
Breunissen (GroenLinks), 
over muskusrattenbestrijding  

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast, met dien verstande dat de 
portefeuillehouder wordt gemachtigd tot aanpassing van de antwoorden. 

  
6. 
Prijzenbeleid 
 

 
Het college besluit: 

1. de huidige Noord-Hollandse prijzen te handhaven; 
2. met Zuid-Holland de instelling van een “ Hollandprijs” nader te bespreken. 
3. in te stemmen met de procedure voor het toekennen van provinciale zilveren en 

bronzen penningen. 
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7. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden J.H.M. 
Bond en J. Post (CDA), over 
plannen voor aanpassing 
TESO-haven Den Helder 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
8. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de 2de 
uitzonderingsclausule van de 
aanbestedingsregels voor een 
vervolgopdracht tot het 
leveren van expertise i.h.k. 
van de implementatie van 
Risico gestuurd Beheer voor 
de oevers van het 
Noordhollandsch Kanaal 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de 2de 
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels (opdracht in aansluiting bij een 
reeds in uitvoering zijnde opdracht, waarbij uitvoering door dezelfde 
opdrachtnemer efficiënter, sneller en goedkoper kan zijn) voor de hierna volgend 
opdracht, die van 1 juli tot 30 november 2005 wordt verlengd: 

- Het leveren van expertise en ondersteuning i.h.k. van de implementatie van 
Risico Gestuurd Beheer voor de oevers van het Noordhollandsch Kanaal, aan 
Infram bv. ad € 36.000,- . 

 
  
9. 
Conclusie naar aanleiding van  
haalbaarheidsonderzoek 
Monorail Beverwijk 
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden 
voor Monorail tussen het NS-station Beverwijk en de Beverwijkse Bazaar; 

2. De conclusies van het onderzoek ondersteunen, namelijk dat een 
Monorailverbinding op het traject NS-station Beverwijk en de Beverwijkse 
Bazaar niet haalbaar is gezien: 

a. de hoge investering- en exploitatiekosten in relatie tot de problematiek; 
b. de minimale belangstelling van (financiële) participatie bij overige 

partijen; 
3. Geen financiële bijdrage te leveren aan  realisatie van een monorailverbinding 

van NS-station Beverwijk naar Beverwijkse Bazaar; 
4. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren en 
5. De portefeuillehouder te machtigen de brief aan Provinciale Staten aan te 

passen voor wat betreft het besluit van B&W Beverwijk van 6 september indien 
het besluit van B&W afwijkt van het voorstel. 

  
10. 
PMI-project 113, aanleg 
busbaan Uithoorn 
 

 
Het college besluit: 

– Dat de provincie in de rol van eigenaar en beheerder van de Zuidtangent  
inzake de busbaan Uithoorn (busstation Uithoorn – Legmeerdijk) een 
voorkeur uitspreekt voor de variant  waarbij de busbaan de Zijdelweg in 
Uithoorn door middel van een tunnel kruist; 

– Naast de gebruikelijke (eigen) bijdrage van 5% (= € 720.000,--) van de 
kosten gelijkvloerse busbaanvariant zich in principe uit te spreken voor een 
(extra) provinciale bijdrage van €  2.100.000,-- in de verschilkosten tussen 
tunnel- en gelijkvloerse variant (exclusief BTW); 

 
  
11. 
Financiering 
Uitvoeringsprogramma 
bereikbaarheid kust voor de 
Extra Investeringsimpuls/ 

 
Het college besluit: 

a. Voor het in november 2004 vastgestelde Uitvoeringsprogramma 
bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007 in het kader van het 
impulsprogramma Openbaar Vervoer van de Extra Investeringsimpuls 
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Openbaar 
Vervoerinfrastructuur 
 

Noord-Holland aan PS een aanvullend krediet te vragen van € 3.509.600 
(waarvan € 1.754.800 provinciale bijdrage t.l.v. EXIN-H)) middels 
bijgevoegde Statenvoordracht; 

b. In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking van de provincie en 
gemeenten.  

c. Een bedrag van € 1.000.000 voor de realisatie van een Dynamisch 
Verkeersmanagement Systeem in Zuid-Kennemerland vanaf eind 2007 in het 
kader van de Extra Investeringsimpuls.  

d. Het door tussenkomst van de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer 
genomen besluit van 7 juli 2005 om: “De kosten voor de jaarschijf 2005 van 
het Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust Bloemendaal-Zandvoort 
2005-2007 ad  € 743.600 vooralsnog te dekken ten laste van het 
Voorbereidingskrediet Extra Investeringsimpuls” als volgt te veranderen: Het 
krediet voor jaarschijf 2005 te verhogen met € 150.000 tot € 893.600 
waarvan: 

1.  € 793.600 vooralsnog t.l.v. het voorbereidingskrediet EXIN-H met als          
definitieve dekking: 

- € 371.800 t.l.v. voorbereidingskrediet EXIN-H uit het 
bestemmingsreserve UNA; 

- € 421,800  bijdragen derden (gemeenten en Novem) ad 50%: 
2. € 100.000 t.l.v. Brede Doeluitkering (BDU-bijdrage). 
Hiermee komt de totale provinciale bijdrage Bereikbaarheid Kust Haarlem-Zandvoort in 
het kader van de Extra Investeringsimpuls op: € 2.126.600 (exclusief BDU-bijdrage ad 
€ 100.000). Dit bedrag is exclusief de reservering voor Dynamisch 
Verkeersmanagement van €1.000.000. 

e. Indien onverhoopt de gemeente Bloemendaal in hun raadsvergadering van 29 
september a.s. besluit niet (in afdoende mate) mee te betalen aan het 
Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust, zal dit besluit niet in de 
Commissie- en de Statenvergadering worden behandeld, maar zal de 
voordracht worden aangehouden. Het projectvoorstel zal in overleg met de 
andere betrokken partijen worden aangepast en dan opnieuw in GS aan de 
orde zal komen. 

  
12. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden drs. M. 
Schraal, H. de Vries en 
mevrouw mr. A. Zeeman 
(CDA) over vrijwilligerswerk 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
13. 
Themakeuze Structuurfondsen 
2007-2013 
 

 
Het college besluit: 

1. Met betrekking tot de inzet voor de Europese Structuurfondsen 2007-2013 te 
kiezen voor de volgende thema’s: 

a. Kenniseconomie en innovatie (incl. greenports); 
b. Kust (w.o. – beheer en veiligheid) 
c. Duurzaamheid/verbetering milieukwaliteit (incl. water). 

Bij een relatief beperkt budget voor Noord-Holland heeft het thema 
kennis en economie prioriteit; 

2. In te stemmen met de onderbouwing van deze thema’s zoals beschreven in de 
notitie “Thema’s voor Structuurfondsen 2007-2013. De keuze van de provincie 
Noord-Holland” ; 

3. Deze notitie, met inliggende aanbiedingsbrief, te versturen naar de directeur 
van Regio Randstad als antwoord op zijn verzoek dd. 22 juni 2005; 



 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 september 2005  

4

Onderwerp 
 

Besluit 

4. De notitie, in het kader van de actieve informatieplicht, middels inliggende 
brief, toe te sturen aan Provinciale Staten; 

5. Deze notitie vrij te geven voor overleg met stakeholders en andere 
betrokkenen; 

6. Deze notitie, met inliggende aanbiedingsbrief, te versturen naar de 
burgemeesters van de gemeenten Haarlem, Zaanstad en Alkmaar en 

7. Gedeputeerde Kruisinga, coördinerend portefeuillehouder voor Europa, te 
machtigen het bestuurlijk overleg inzake het Structuurfondsendossier te voeren 
met de diverse betrokkenen. 

  
14. 
Vaststelling subsidieplafonds 
2005 Deelverordening Sociaal 
Beleid 
 

 
Het college besluit: 

1. De subsidieplafonds voor het jaar 2006 voor de Deelverordening Sociaal 
Beleid Noord-Holland 2005 vast te stellen op € 984.900,-- voor de 
subsidieaanvragen die vóór 1 november 2005 worden ingediend en 
eveneens op € 984.900,-- voor aanvragen die na 1 januari 2006 en voor 
aanvragen die na 1 januari 2006 en vóór 1 april 2006 worden ingediend. 

2. De subsidieplafonds voor de Deelverordening Sociaal Beleid 2005, voor 
het jaar 2006, te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
15. 
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. 

- bouw atelier (legalisatie achteraf) aan de Kerkebuurt 174 te Berkhout, gemeente 
Wester-Koggenland 

- realiseren logiesruimte ten behoeve van seizoenarbeiders en een 
beheerderswoning aan de Streekweg 82 te Hoogkarspel, gemeente Drechterland 

- realiseren maximaal 20 parkeerplaatsen, een te waterlaatplaats en het aanleggen 
van een sloot nabij Oostwouder Dorpsstraat 66 te Oostwoud, gemeente Noorder-
Koggenland 

 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Buitengebied 2002, gemeente Wieringen  
 

  
16. 
Agenda IPO-
bestuursvergadering dd 8 
september 2005  

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 8 september 2005. 

  
17. 
Deelverordening Scholen 
Sparen Energie Noord-
Holland 2005  
 

 
Het college besluit: 

1. de Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit van de deelverordening 
Scholen Sparen Energie Noord-Holland 2005 vast te stellen; 

2. de deelverordening met bijgaande brief en Statenvoordracht aan te bieden aan 
Provinciale Staten ter besluitvorming; 

3. het subsidieplafond van de deelverordening vast te stellen op € 210.000,- en dit 
plafond te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. de deelverordening te publiceren in het Provinciaal Blad na vaststelling in 
Provinciale Staten.   
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18. 
Visie middenbestuur cvdK’s 
van Flevoland en Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de visie, op persoonlijke titel, van de cvdK’s  van Flevoland 
en Noord-Holland. 

  
19. Aanvulling besluitenlijst 
30 augustus 2005 
Amstelpassage N 201 

Op de openbare besluitenlijst van 30 augustus 2005 was het besluit van Gedeputeerde 
Staten vermeld af te zien van een aquaduct  op het punt waar de N 201 de Amstel kruist, 
maar te kiezen voor een hoge brug. Daarbij ontbrak de toevoeging: De heer Poelmann 
geeft aan vanuit landschappelijke overwegingen voorstander te zijn van realisering  van 
een aquaduct voor de Amstelpassage van de N 201.  

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6,18  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7,8, 9,10, 11  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,2, 15, 16  
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 12, 13, 14  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 17  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 4, 5, 19  
  
 
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. 06-09-2005 openbaar 
Datum:06-09-2005 
 
 


