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1. 
Bestuurlijke overeenkomst 
2005-2006 met het rijk, over de 
financiering van de 
grondverwerving en inrichting 
ten behoeve van natuur, 
gebiedsgericht milieubeleid, 
bodemsanering, recreatie om de 
stad en nationale landschappen. 
 

 
Het college besluit: 

a) Met een voorbehoud t.a.v. artikel 1.6 (afspraken Nationale Landschappen) 
akkoord te gaan met de Bestuurlijke Overeenkomst 2005 – 2006 met de 
ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat, over de 
financiering van de grondverwerving en inrichting ten behoeve van natuur, 
gebiedsgericht milieubeleid, bodemsanering, recreatie om de stad en nationale 
landschappen. De bestuurlijke overeenkomst omvat de volgende financiële 
inspanningsverplichtingen: 
1) natuur: € 12,4 miljoen voor grondverwerving (waarvan € 10,3 miljoen rijk 

en € 2,1 miljoen provincie) en € 6,9 miljoen voor inrichting (waarvan € 6,4 
miljoen rijk en € 0,5 miljoen provincie); 

2) de provincie financiert maximaal € 16 miljoen voor, ten behoeve van 
grondverwerving EHS; 

3) de provincie financiert € 1,71 miljoen in 2005, € 3,27 miljoen in 2006 en € 
0,37 miljoen in 2007 voor ten behoeve van de versnelde afronding van de 
klassieke landinrichtingsprojecten. Hiervoor wordt een lening afgesloten. 
De gederfde rente wordt in 2005 en in de jaren na 2005 
ten laste gebracht van de sectorale middelen; 

4) milieu (onderdeel SGB): € 2,6 miljoen, waarvan 50% rijksbijdrage en 50% 
bijdrage van provincie en derden; 

5) bodemsanering: € 0,5 miljoen, waarvan 2/3 rijksbijdrage en 1/3 bijdrage 
provincie; 

6) nationale landschappen: € 8,0 miljoen, waarvan 50% rijksbijdrage en 50% 
bijdrage van provincie en derden. Er is op de provinciale begroting al 
€ 3,7 miljoen opgenomen voor dit doel. De provincie heeft de 
inspanningsverplichting om het resterende bedrag, € 0,3 miljoen, te 
realiseren middels cofinanciering (door provincie of derden); 

7) recreatie om de stad: € 39,2 miljoen voor grondverwerving (100% rijk) en € 
21,4 miljoen voor inrichting, waarvan rijk 60%. Er is op de provinciale 
begroting al € 5,2 miljoen opgenomen voor dit doel. De provincie heeft de 
inspanningsverplichting om het resterende bedrag, € 3,4 miljoen, te 
realiseren middels cofinanciering (door provincie of derden) of door 
aanpassing van het inrichtingsniveau. 

b) gedeputeerde Moens te machtigen om de genoemde overeenkomst namens 
Gedeputeerde Staten te ondertekenen; 

c) PS middels bijgevoegde brief hierover te informeren. 
 

  
2. 
De Noordboog 
 

 
Het college besluit: 

1. Provinciale Staten via bijgevoegde brief en nota voor de PS Commissie 
NLWM  te informeren over de voortgang van het project De Noordboog, naar 
aanleiding van de op 25 oktober 2004 over dit project aangenomen motie 8-15. 

2. Voor het traject Zwanenwater-Amstelmeer dit jaar met LTO-Noord, de 
gezamenlijke natuurbeheerders en het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier  een nadere verkenning te plegen van de  mogelijkheden voor 



 
 
 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 juni 2005 
 

2

Onderwerp 
 

Besluit

een robuuste, multifunctionele verbinding. Deze verkenning dient op 1 januari 
2006 te zijn afgerond.  

3. Gedeputeerde Schipper te machtigen hierover  namens het college  met 
genoemde organisaties samenwerkingsafspraken te maken. 

4. Begin 2006 op basis van de resultaten van de nadere verkenning te besluiten 
over de voortzetting van het project.  

5. Bij voortzetting over het ambitieniveau en de financiële bijdrage van de 
provincie aan De Noordboog te besluiten in het kader van de Agenda Vitaal 
Landelijk Gebied 2006-2010 bij de integrale begrotingsafweging 

  
3. 
Uitzondering 
aanbestedingsregels m.b.t. 
Pentascope 
 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met een beroep op de uitzonderingsmogelijkheden die de 
aanbestedingsregels bieden inzake de planning van het transitieproces door 
Pentascope. 

  
4. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de derde 
uitzonderingsclausule van de 
provinciale aanbestedingsregels 
voor het met 1 jaar continueren 
van het onderhoudscontract met 
de firma Oracle 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met het voor 1 jaar continueren van het onderhoudscontract met 
de firma Oracle door aansluiting te zoeken bij de 3e uitzonderingsclausule van 
de provinciale aanbestedingsregels 1999 ( opdrachten waarvan kan worden 
aangetoond dat er onvoldoende geschikte gegadigden zijn); 

- Toestemming te verlenen aan het hoofd van de afdeling I&A om de opdracht te 
verstrekken tot verlenging van het onderhoudscontract met 1 jaar. 

  
5. 
Inspraakverordening Noord-
Holland 2005  
 

 
Het college besluit: 

- De voordracht met het ontwerp voor de Inspraakverordening Noord-Holland 
2005 vast   te stellen en aan PS aan te bieden ter vaststelling. 

  
6. 
Universiteitsbezoek GS-leden 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het houden van discussiemiddagen op universiteiten in Holland 

over actuele onderwerpen door leden van het college samen met een lid van een 
oppositiepartij; 

2.  uit hun midden leden aan te wijzen die een lezing zullen houden over een actueel 
onderwerp; 

3. de projectleider van de Holland-Maand opdracht te geven deze middagen te 
organiseren in de maand november. 

  
7. 
Aanvullende opdracht 
grondwatersanering 
oliegasfabriek/ Provinciaal 
Ziekenhuis Santpoort 
 

 
Het college besluit: 

- Gebruik te maken van de mogelijkheid om van de Aanbestedingsregels 
Provincie Noord-Holland af te wijken en De Vries & van de Wiel B.V. 
aanvullende opdracht te geven om het grondwater op de locatie voormalige 
oliegasfabriek Provinciaal Ziekenhuis Santpoort terrein te saneren. 

  
8. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid B. Heller (GL), 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 



 
 
 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 juni 2005 
 

3

Onderwerp 
 

Besluit

inzake interview gedeputeerde 
Hooijmaijers met de Vrije 
Amsterdammer, waarin 
uitspraken zijn gedaan over het 
project Zuidas en de groei van 
Schiphol. 
 
  
9. 
Moties naar aanleiding van de 
Kaderbrief  
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het overzicht van de op 30 mei 2005 aangenomen en 
aangehouden moties (en een amendement). 

- Zich inhoudelijk uit te spreken over de uitvoering van de moties aan de hand 
van de in het overzicht geformuleerde aanzetten tot uitvoering ( met 
aanpassing). 

- De hoofden van de betrokken afdelingen te verzoeken de gedetailleerde 
uitwerking van de aanzetten ter hand te nemen. 

- Voor het zomerreces te besluiten over de gedetailleerde voorstellen tot 
uitvoering van de moties. 

  
10. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid P.J. Bruystens 
(Ouderenpartij NH/VSP)d.d. 23 
mei 2005, inzake uitspraken in 
het  Parool over bureaus 
jeugdzorg. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

11. 
Groslijsten Extra 
Investeringsimpuls voor zorg en 
welzijn, jeugdzorg en sociaal-
culturele infrastructuur. 
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de nota ‘ Groslijsten Extra Investeringsimpuls voor zorg 
en welzijn, jeugdzorg en sociaal-culturele infrastructuur’; 

2. De in deze nota opgenomen groslijsten voor zorg en welzijn, jeugdzorg en 
sociaal-culturele infrastructuur  aan te bieden aan Provinciale Staten;  

3. De indieners van een verzoek om een bijdrage uit de Extra Investeringsimpuls 
Noord-Holland hierover een voortgangsbericht te sturen. 

12. 
Convenant tussen landsdeel 
West met ministerie van OCW 
 

 
Het college besluit: 

a. In te stemmen met het Cultuurconvenant 2005-2008 tussen enerzijds het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en anderzijds de provincies 
Noord-Holland en Zuid-Holland en de gemeenten Haarlem en Leiden; 

b. Gedeputeerde A. Moens te machtigen om namens de provincie Noord-Holland 
op 16 juni a.s. dit convenant te ondertekenen. 

  
13. 
Nota Natuurbeleid 2005- 
statenvoordracht 
 

 
Het college besluit: 

1. De nota Natuurbeleid 2005 vast te stellen; 
2. Provinciale Staten de nota Natuurbeleid 2005 ter vaststelling voor te leggen. 

  
14. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid Rijpkema 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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(VVD), inzake dividendbesluit 
NUON 
 
  
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. 

- Brief inzake artikel 18 WRO beleid, gemeente Amsterdam  
- Realiseren van beheerderswoning, tentoonstellingsruimte en uitbreiding 

dierenpark aan de Bogtmanweg te Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel 
  
16. 
Gewijzigde subsidieplafonds 
2005 (na voorjaarsnota) 
 

 
Het college besluit: 

- Naar aanleiding van de voorjaarsnota 2005 de gewijzigde subsidieplafonds 
2005 vast    te stellen en deze te publiceren. 

  
17. 
Prealabele vraag vestiging 
discotheek in Westrand 
Alkmaar 
 

 
Het college besluit: 

- Het college van B&W van de gemeente Alkmaar per brief te informeren dat 
een    vestiging van een discotheek in de Westrand van Alkmaar niet mogelijk 
is, tenzij aan    een aantal voorwaarden wordt voldaan. 

  
18. 
Verslag van de deelname van 
een Noord-Hollandse delegatie 
aan de handelsmissie aan de 
Humberside 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het verslag van de handelsmissie. 

  
19. 
Project “Implementation of 
Water and Sanitation 
development in Rametlwana 
and Rafiri Community and 
Schools, Zuid-Afrika”. 
 

 
Het college besluit: 
a.  De locatie van het op 16 december 2003 goedgekeurde Water- en sanitatieproject te  
     wijzigen; niet in de dorpen Matlou, Taolome en Sekuruwe in het Limpopo district, 
     maar in de dorpen Rametlwana en Rafiri zal het water- en sanitatieproject voor de  
     dorpen en de scholen worden uitgevoerd. 
b.  Het op 16 december 2003 toegekende bedrag van € 300.426,-- niet te besteden aan  
     het project in Matlou, Taolome en Sekuruwe, maar te besteden aan het water- en  
     sanitatieproject in Rametlwana en Rafiri. 
 
 

  
20. 
Jaarverslag 2004 Regionale 
Samenwerking Amsterdam 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het Jaarverslag 2004 van de Regionale Samenwerking  
        Amsterdam. 

  
21. 
Toetsing gemeentelijk 
rampenplannen 28 gemeenten in 
de regio’s Kennemerland, 
Zaanstreek-Waterland en Gooi 

 
Het college besluit: 

- de toetsingsbrieven aan 28 gemeenten in de veiligheidsregio’s i.o. 
Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Gooi en Vechtstreek, vast te stellen. 
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en Vechtstreek 
 

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 5, 6,  19, 20, 21 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,   
M. Geus tel. (023) 514 50 38 3, 4,  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1,13,  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 8,  
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 2, 18,   
 
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. 07-06-2005 openbaar 
Datum:07-06-2005 


