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Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake
gewasschade Schipholregio

Besluit

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

2.
Het college besluit:
Uitwerking Initiatiefvoorstel
PS: Noord-Holland en Prohef,
een win-win-combinatie
‐ Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten “NoordHolland en Prohef, een win-win-combinatie” dat zonder hoofdelijke stemming
is aangenomen op 4 juli 2005.

-

3.
Gespreksdocument voor het
overleg van de
interprovinciale stuurgroep
Groene Hart met minister
Veerman en het conceptontwikkelingsprogramma
Groene Hart

‐

Te constateren dat het huidige Arbeidsmarkt en Onderwijsbeleid (vastgesteld
door PS op 31 januari 2005) zich focust op jongeren tussen de 15 en 24 jaar
waarbij het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de toetreding op de
arbeidsmarkt centraal staan.

‐

De uitwerking van het voorstel “Noord-Holland en Prohef, een win-wincombinatie” voor te leggen aan de commissie Economie, Landbouw en Europa
(ELE) met de vraag of dit is wat de staten willen.
Zo ja, deze uitwerking vervolgens niet eerder uit te voeren dat nadat de benodigde
gelden door de staten beschikbaar zijn gesteld in het kader van de integrale
afweging bij de voorjaarsnota 2006

Het college besluit:
• In te stemmen met het gespreksdocument voor het overleg van de
interprovinciale stuurgroep Groene Hart met minister Veerman op 9
november as.
• Gedeputeerde Poelmann als stuurgroeplid te mandateren om op basis
van dit document het gesprek met minister Veerman te voeren, met in
achtneming van eventuele suggesties van de commissie NLWM en het
college zelf.
• Kennis te nemen van het concept-ontwikkelingsprogramma Groene
Hart

4.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. De portefeuillehouder wordt
van het statenlid dhr. drs. A.P. gemachtigd de antwoorden aan te passen.
Bouwens (VVD), inzake
veiligheidssituatie bij de
Zuiderdijk in Westfriesland

5.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid dhr. dr. A.P.
van der Meché (PvdA), inzake

2

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 november 2005
Onderwerp

Besluit

de veiligheid van en
evacuatieplan bij de
Zuiderdijk (Enkhuizen-Hoorn)
in Westfriesland

6.
Goedkeuring
dijkversterkingsplan
Enkhuizen-Hoorn

Het college besluit:
- het dijkversterkingsplan voor de dijk Enkhuizen-Hoorn goed te keuren
- in te stemmen met de natuurcompensatie
- de provincie zal zich blijven inspannen om externe gelden beschikbaar te
krijgen voor het terugplaatsen van de noordse steen.
- het dijkversterkingsplan en de daarbij behorende vergunningen ter visie te
leggen voor beroep bij de Raad van State
- het goedkeuringsbesluit van GS te zenden aan diegene die bedenkingen hebben
ingebracht
- het goedkeuringsbesluit te zenden aan het hoogheemraadschap,
- de portefeuille houder te machtigen het besluit ter kennisname te zenden aan
het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de betrokken gemeenten
- de portefeuillehouder te machtigen de tervisielegging voor te bereiden.
- er bij het rijk met klem op aan te dringen het mogelijk te maken dat de
uitvoering in 2006 in gang kan worden gezet

7.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw M.
Agema (fractie Agema) over
de rol van de commissaris van
de Koningin bij de Holland
Acht

8.
Notitie Bedreigingen jegens
lokale bestuurders

9.
Raamovereenkomst met
Recreatie Noord-Holland NV

10.
Uitvoeren motie 9-28

Het college besluit inliggende Notitie bedreigingen jegens lokale bestuurders ter kennis
van Provinciale Staten te brengen.

Het college besluit:
1. Recreatie Noord-Holland NV als een partner op het gebied van de
ontwikkeling van natuur- en recreatieprojecten aan te merken en in te
stemmen met bijgaande concept raamovereenkomst.
2. De gedeputeerde Recreatie te machtigen om eventuele tekstuele
aanpassingen in de raamovereenkomst aan te brengen.
3. dat de provinciale aanbestedingsregels buiten toepassing worden gelaten in
verband met de overeenkomst .

Het college besluit:
- in te stemmen met de voorgestelde uitvoering van motie 9-28, draagvlak
landinrichting
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11.
Integrale Plankaart
Herinrichting Zeevang

13.
IPO-jaarplan 2006 en IPO
begroting 2006

14.
Afhandeling klachten over
streekplanprocedure

15.
Vaststellen ontwerp
streekplanherziening
Boskerpark

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorstellen op hoofdlijnen van de
landinrichtingscommissie Zeevang zoals verwoord in de toelichting bij de
Integrale Plankaart, dit onder de volgende randvoorwaarden:
a. De Integrale Plankaart wordt door de landinrichtingscommissie
uitgewerkt in uitvoeringsmodules. De indiening van de 1e module dient
voor medio 2006 plaats te vinden.
b. De te hanteren droogleggingscriteria (waterpeilen ten opzichte van het
maaiveld) worden gedifferentieerd toegepast door onderscheid te
maken in gebieden met een dun veenpakket (< 0,40 à 0,60 m) en
gebieden met een dik veenpakket.
c. Voor het ruilen van gronden wordt nader aangegeven waar het
wettelijk herverkavelingssysteem en waar ruilverkaveling bij
overeenkomst (kavelruil) het meest gewenste resultaat kan opleveren.
d. Het voornemen van het ministerie van LNV tot aanwijzing van een
deel van de polder Zeevang als vogelrichtlijngebied wordt verwerkt in
de betreffende uitvoeringsmodules.
2. De landinrichtingscommissie Zeevang door middel van bijgevoegde brief van
dit besluit in kennis te stellen.
3. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief over dit besluit te
informeren.

Het college besluit:
- kennis te nemen van :
a. het IPO jaarprogramma 2006
b. het IPO begroting 2006

Het college besluit:
C.R. Bruin, W.J.P. Vriend en R. de Vries-de Ree (verder: klagers) in hun
klachten over de handelwijze van GS bij de vaststelling van het streekplan
Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord te ontvangen;
Deze klachten voor zover ze betrekking hebben op de handelwijze van GS
ongegrond te verklaren;
Klagers hierover schriftelijk te informeren door middel van bijgevoegde –aan
te passen - brieven (GS);
In te stemmen met bijgevoegde Nota PS-commissie en –aan te passen- PSVoordracht;
Door middel van bijgevoegde aanbiedingsbrief aan PS aan te bieden:
1. ons besluit t.a.v. de afhandeling van de klachten voor zover deze
betrekking hebben op de handelwijze van GS;
2. de PS-voordracht;
3. het advies en het verslag van de Hoor- en adviescommissie;
4. drie conceptbrieven (PS) ter afhandeling van de klachten over de
handelwijze van PS bij de vaststelling van eerdergenoemd streekplan.

Het college besluit:
- De ontwerp streekplanherziening Boskerpark vast te stellen
- Gelet op de uitkomsten van de mer-beoordeling geen mer-procedure te volgen
- Beide stukken gezamenlijk ter inzage te leggen gedurende 6 weken.

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 november 2005
Onderwerp

Besluit
1.

16.
Vaststellen
uitzonderingsformulier ten
behoeve van aanbestedingen;
rapportage afwijkingen vooren najaarsrapportage

17.
Overeenkomsten
ontwerpwijzigingen N201

18.
Concept-Programma van
Eisen aanbesteding
hogesnelheidsveerdienst
Velsen- Amsterdam

19.
Trajectnota / MER
Westrandweg

20.
Quick scan potentie spoorlijn
IJmuiden

21.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. G.
Blokker (PvdA) over
Beeckestijn

Het college besluit:
1. Het formulier voor aanvragen uitzondering op de provinciale
aanbestedingregels vast te stellen;
2. De aanvragen te honoreren voor het gebruik maken van de
uitzonderingsregels van de als bijlage bij deze nota opgenomen
aanbestedingen (vaststelling achteraf / reparatie t.b.v. rechtmatigheidtoets).

Het college besluit:
1. In te stemmen met de wijziging van het ontwerp van de aansluiting van de
omgelegde N201 op de Middenweg, onderdeel van het project N201+;
2. In te stemmen met de wijziging van het ontwerp van de ontsluitende
Infrastructuur Legmeerdijk, onderdeel van het project N201+;
3. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen, na verwerking van
de laatste details, de overeenkomsten dienaangaande definitief vast te
stellen en te ondertekenen.

Het college besluit:
1. Bijgevoegd concept-Programma van Eisen ten behoeve van de aanbesteding
van de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam vast te stellen;
2. PS middels bijgaande brief te informeren.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Trajectnota / MER Westrandweg;
2. inliggende brief vast te stellen als advies aan de minister van Verkeer en
Waterstaat;
3. op grond van de actieve informatieplicht, PS te informeren middels inliggende
brief.

Het college besluit:
1. Op basis van de quick scans uitgevoerd door Arcadis en Ecorys te concluderen
dat er op de langer termijn geen potentie is voor zowel personen- als
goederenvervoer;
2. Te concluderen dat het geen mogelijkheden ziet om de spoorverbinding
Haarlem-IJmuiden opnieuw in gebruik te nemen;
3. Provinciale Staten voor te leggen dat het college ProRail wil laten weten dat
het geen bezwaar heeft tegen het concept-advies aan het ministerie van Verkeer
en Waterstaat, het geen o.a. inhoudt de spoorweg definitief te saneren en
ProRail toestemming te geven op enig moment medewerking te verlenen aan
herbestemming van het tracé of delen van het tracé.

Het college stelt de antwoorden vast.
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22.
Extra Investeringsimpuls:
Het college besluit:
vaststellen deelverordening “
1. De concept-deelverordening “Groot onderhoud dorpshuizen in Noord-Holland
2006-2009”, concept-brief PS, concept-nota PS-commissie en conceptgroot onderhoud dorpshuizen
voordracht vast te stellen, ter uitvoering van het Extra
in Noord-Holland 2006-2009”
Investeringsimpulsproject “leefbaar platteland 1: vitale voorzieningen”;
ter uitvoering van het Extra
Investeringsimpulsproject
2. Provinciale Staten voor te stellen binnen de bestemmingsreserve UNA een
“leefbaar platteland 1: vitale
bedrag van € 2,5 miljoen te bestemmen voor de uitvoering van de
voorzieningen”
deelverordening Groot onderhoud dorpshuizen en daarbij:
a. € 625.000,-- als begrotingspost in het kader van begroting 2006 vast te
stellen;
b. € 1.875.000,-- te bestemmen voor de uitvoering van de hierboven
genoemde deelverordening in de periode 2007-2009;
3. De nota PS-commissie, statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter
besluitvorming door te sturen aan de provinciale staten door middel van
bijgevoegde brief.
23.
Extra investeringsimpuls NH:
Deelverordening WonenPlus
Noord-Holland 2006/2007

24.
Projectnota Extra
Investeringsimpuls Investeren
in basisbibliotheken

Het college besluit:
1. De concept-deelverordening “WonenPlus Noord-Holland 2006/2007”, de
concept-nota PS-commissie en de concept-voordracht vast te stellen, ter
uitvoering van het Extra Investeringsimpulsproject ‘ Project WonenPlus
2006 t/m 2007’ ;
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen ter uitvoering van de onder 1.
genoemde deelverordening als onderdeel van de Extra Investeringsimpuls
Noord-Holland, onderdeel Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal-culturele
Infrastructuur, in de begroting een bedrag van in totaal € 750.000,-(jaarlijks € 375.000,--) te ramen ten laste van de bestemmingsreserve UNA;
3. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit door middel van bijgevoegde
brief aan te bieden aan provinciale staten;

Het college besluit:
1. De concept-statenvoordracht en het bijbehorende concept-ontwerpbesluit inzake
de projectnota Extra Investeringsimpuls Investeren in basisbibliotheken vast te
stellen;
2. Provinciale Staten te verzoeken binnen de bestemmingsreserve UNA een bedrag
van € 4 miljoen te bestemmen voor de uitvoering van het project “Investeren in
basisbibliotheken”, waarvan:
a.
in het kader van begroting 2006 als begrotingsposten vast te stellen:
o € 335.000,- t.b.v. subsidie aan Stichting Overleg
Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland (SOOB)
voor de eenmalige investering in het provinciebrede
netwerkproject Bibliotheek.nl ter verbetering van de
digitale infrastructuur;
o € 250.000,- t.b.v. subsidie aan Provinciale Service
Organisatie (PSO - ProBiblio) voor de ontwikkeling
van een expertisecentrum ‘bibliotheekvoorzieningen
in kleine kernen’ binnen de PSO en de vernieuwing
van de Bibliobus ter verbetering van de flexibele
infrastructuur.
o € 1,2 miljoen voor de in de projectnota voorgestelde
investeringen in de digitale-, fysieke- en flexibele
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b.
3.

4.

25.
Beleidsbrief vijf nieuwe
WWZ voorbeeldprojecten in
het landelijk gebied ( in kader
Extra Investeringsimpuls;
projectplan ZW1)

infrastructuur van het openbare bibliotheekwerk in
het kader van de, in 2006 vast te stellen,
deelverordening;
€ 2.215.000,-- te bestemmen voor de uitvoering van de onder 2a. genoemde
deelverordening in de periode 2007 - 2009;
De onder punt 2 genoemde bedragen als onderdeel van de Extra
Investeringsimpuls Noord-Holland ten laste te brengen van de vrij besteedbare
middelen in de bestemmingsreserve UNA en
De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan
provinciale staten door middel van bijgevoegde brief.

Het college besluit:
1. de beleidsbrief voor de vijf WWZ voorbeeldprojecten in het landelijk
gebied met bijlage vast te stellen, met dien verstande dat de brief eventueel
wordt aangevuld met een multiplier-criterium; de portefeuillehouder is
gemachtigd de mogelijkheid hiertoe te bezien;
2. de beleidsbrief met de bijlage aan alle gemeenten in Noord-Holland met
uitzondering van de gemeente Amsterdam te zenden;
3. de porteuillehouder Europa, Zorg, Welzijn en Cultuur te machtigen de vijf
WWZ voorbeeldprojecten te selecteren op basis van een prioriteitenlijst;
4. het subsidieplafond voor 2006 vast te stellen op € 200.000,-;
5. het subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad.

26.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer drs.
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks) inzake de
stofproblematiek/vergunning
verlening bij Amsterdam Coal
Processing BV te Amsterdam

27.
Beantwoording brief CROS
inzake financiële gevolgen
ontvlechting

28.
Monitoringsrapportage
bodemsanering over 2004

Het college besluit:
1. Het verzoek van de voorzitter CROS om een eenmalige aanvullende
bijdrage voor 2005, respectievelijk een voorschot op de provinciale
bijdrage voor 2006 niet te honoreren.
2. De inliggende brief waarmee de voorzitter CROS over deze besluiten wordt
geïnformeerd te verzenden.

Het college besluit:
- de voortgangsrapportage monitoring bodemsanering 2004 vast te stellen;
- in 2005 en 2006 prioriteit te geven aan het verbeteren van de volledigheid van de
werkvoorraad;
- in 2006 een strategie te ontwikkelen om prioriteitstelling in de werkvoorraad
mogelijk te maken;
- Provinciale Staten over dit besluit actief te informeren;

29.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
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keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- het oprichten van drie woningbouwclusters en geluidscherm Ooster Ringdijk
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- bestemmingsplan Huisduinen 2002, gemeente Den Helder
- bestemmingsplan Buitengebied, gemeente Naarden
- bestemmingsplan Admiraal de Ruijterweg, stadsdeel Bos en Lommer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Hoek Binnengasthuisstraat/Vendelstraat, stadsdeel AmsterdamCentrum
- bestemmingsplan Haarlemmerplein, stadsdeel Amsterdam-Centrum
- bestemmingsplan Nieuwmarkt, stadsdeel Amsterdam-Centrum

30.
Verslag Coördinatiecommissie Het college besluit:
- kennis te nemen van het verslag van de Coördinatiecommissie (CoCo) Regionale
Regionale Samenwerking
Samenwerking Amsterdam d.d. 15 september 2005.
Amsterdam 15-09-2005

31.
Aanpassing
gemeenschappelijke regeling
Spaarnwoude

32.
Voortgang Economische
Agenda 2004-2007

Het college besluit:
1. in te stemmen met de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling voor het
Recreatieschap Spaarnwoude vanwege uitbreiding met een deel van het
groenproject Haarlemmermeer Groen;
2. bijgaande Statenvoordracht tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling vast
te stellen en ter besluitvorming naar Provinciale Staten te zenden;
3. het bestuur van het recreatieschap via bijgaande brief op de hoogte stellen van
bovenstaand besluit en gelijktijdig de gemeenten Amsterdam, Haarlem en
Haarlemmermeer hierover te informeren.

Het college besluit:
• Kennis te nemen van de voortgang van de Economische Agenda 2004-2007
“Koersen op Kennis en Kwaliteit”;
• Te constateren dat de uitvoering van de economische agenda in grote lijnen op
schema ligt;
• Met bijgevoegde brief PS actief te informeren over de voortgang van de
Economische Agenda.

33.
Verklaring Innovatief Bouwen Het college besluit:
1. de Verklaring Innovatief Bouwen, ter ondersteuning van de uitvoering van
de gemeentelijke plannen van aanpak klimaatbeleid via het CO2Servicepunt, te ondertekenen met vijf bouwpartijen/ontwikkelaars in
Noord-Holland en drie Noord-Hollandse gemeenten;
2. de heer Moens te machtigen de Verklaring Innovatief Bouwen namens de
provincie te ondertekenen op 11 november 2005 op de Duurzame
Energiedag van de provincie Noord-Holland;
34.
Grondverwerving SGP ‘
Tussen IJ en Z’

Het college besluit:
1. het bijgevoegd Aankoopstrategieplan vast te stellen en op basis hiervan:
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2.

a) de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de opdracht te geven de gronden aan
te kopen op basis van volledige schadeloosstelling.
b) DLG opdracht te geven het instrument onteigening in het uiterste geval
in te zetten
3. Aan de gemeenten te verzoeken het bestemmingsplan te herzien conform
het gebiedsperspectief ‘Tussen IJ en Z’.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

7, 8,
16, 17, 18, 19, 20,
12, 13, 14, 15, 29, 30,
21, 22, 23, 24, 25,
3, 4, 4, 6, 34
1,2, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 31, 32, 33,

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.
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