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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 januari 2005
Onderwerp
1.
Werkplan Europa 2005

2.
Behandeling bezwaren
fuwaprov

3.
Verkennend onderzoek naar
instrument grondbank

4.
De Vlietlanden, integriteit
provinciaal personeel

5.
Evaluatie vermogentoets

6.
Schenking na ramp Z.O.Azië

Besluit

Het college besluit:
a. Het Werkplan Europa 2005 ( gewijzigd) vast te stellen
b. Het vastgestelde Werkplan Europa 2005 aan PS aan te bieden middels
bijgevoegde brief
Het college besluit:
a over de wijze van afhandeling van bezwaren tegen de besluiten die betrekking
hebben op de invoering van Fuwaprov
b dit besluit af te kondigen in het Provinciaal Blad
Het college besluit:
Provinciale Staten te informeren over onderzoek naar het instrument grondbank en
de mening van de commissie te betrekken bij het vervolgproces.
De portefeuillehouder is gemachtigd tot aanpassingen in het stuk voor PS.
Het college besluit:
– Dat uit onderzoek is gebleken dat de heer Jager vanuit zijn functie bij de provincie
niet bij de betrokken dossiers betrokken is geweest. Ook overigens is niet
vastgesteld dat hij de heer Van Vliet heeft bevoordeeld;
– uit de onderzochte dossiers geen onregelmatigheden blijken in de contracten tussen
provincie en Van Vliet;
– in de werkwijze met betrekking tot afhandeling van verzoeken van gemeenten voor
goedkeuring van bestemmingsplannen voldoende functiescheiding is aangebracht
om een zakelijke en integere provinciale besluitvorming te garanderen;

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de ervaringen met de toepassing van de vermogenstoets bij
gesubsidieerde instellingen over de jaren 2003 en 2004;
2. voor de subsidietoekenning over het jaar 2005 en latere jaren geen kortingen toe te
passen indien het bovenmatige eigen vermogen maximaal € 5.000 bedraagt; een
uitzondering wordt hierbij gemaakt voor gelden die voor bepaalde doelen zijn
gereserveerd, met instemming van GS
3. voor de subsidietoekenning over het jaar 2005 en latere jaren het vermogen van
gelieerde instellingen niet mee te tellen indien dat eigen vermogen minder dan €
50.000 bedraagt;
4. de onder 2. en 3. genoemde wijzigingen in de criteria vermogenstoets mee te delen
aan de gesubsidieerde instellingen;
5. de algemeen directeur op te dragen te onderzoeken hoe meer prestatieprikkels in de
provinciale subsidiestromen kunnen worden ingebouwd;
6. Provinciale Staten door middel van inliggende brief te informeren over de
besluitvorming.
Het college besluit:
a. Aan Provinciale Staten- conform de concept-Statenvoordracht-voor te stellen dat
de Provincie Noord-Holland samen met de gezamenlijke waterleidingbedrijven
en diverse ministeries financieel bijdraagt aan het herstel van de
drinkwatervoorziening in Atjeh op Sumatra, Indonesië als hulp ná de noodhulp;
b. PS voor te stellen voor dit doel een bedrag van € 500.000,-- beschikbaar te
stellen uit de begrotingspost Onvoorzien.
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Besluit
c.

7.
1e Wijziging
Programmabegroting 2005

8.
Benoeming lid algemeen
bestuur Regio Randstad

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid A.A.de Vries
(SP), inzake motorboten in
Het Twiske
10.
Deelverordening
vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie N-H 2004:
Beslissing op aanvraag
subsidie

11.
Project Hollands Bloementuin
periode 2005-2009

De opbrengst van een inzameling onder provincieambtenaren voor ditzelfde
doel te verdubbelen.

Het college besluit:
a. De ontwerp-1e programmabegrotingswijziging 2005 in principe vast te stellen.
b. De 1e programmabegrotingswijziging 2005 ter vaststelling toezenden aan
Provinciale Staten in de vergadering van 30 januari 2005.
Het college besluit:
a. dat de heer Hooijmaijers lid wordt van het algemeen bestuur van het
samenwerkingsverband Randstad;
b. De Commissaris van de Koningin te machtigen de benoeming van het lid in te
brengen bij PS;
c. Kennis te nemen van de gedachte over de bestuursvorm van het
samenwerkingsverband.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit aan de volgende projecten op grond van de hardheidsclausule van de
Deelverordening vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2004 subsidie
te verlenen:
1. Revitalisering Haarlemmermeerse Bos
Gemeente Haarlemmermeer
2. Fiets- en wandelroute van Hoofddorp-Noord naar Groene Carré Zuid
Gemeente Haarlemmermeer
3. Geuzenbos
DRO Amsterdam
4. Deelproject fietspad Schinkeleilanden
Amsterdam stadsdeel Oud Zuid
5. Inrichtingsplan Brettenzone
Amsterdam stadsdeel Geuzenveld – Slotermeer.
(De heer Hooijmaijers heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over het
Vondelpark, in verband met zijn betrokkenheid )
Het college besluit:
1. in te stemmen met de wijziging van verantwoordelijkheden in het project
Hollands Bloementuin: Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
wordt verantwoordelijkheid voor de realisatie van de waterwerken en de
gemeente Anna Paulowna voor de realisatie van het fietspad; tezamen realiseren
zij de groenblauwe infrastructuur. Voor de Coöperatie Westpolder is geen rol
meer in het project weggelegd;
2. de concept-Regeling provinciale bijdrage Hollands Bloementuin 2005 vast te
stellen;
3. aan PS voor te stellen:
met ingang van 1 maart 2005 de Deelverordening Hollands Bloementuin 2000 in te
trekken;
b een extra krediet beschikbaar te stellen van € 2.630.000 ten laste van het FINH ter
a
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c
–
–
–
d.

12.
Samenwerkingsovereenkomst
en concessie vervoer en
infrabeheer Zuidtangent

13.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP), inzake kruising N302Verlengde Raadhuislaan
gemeente Stede Broec.
14.
Deelverordening kleine
infrastructuur en
gedragsbeïnvloeding NoordHolland 2005

uitvoering van de hieronder opgenomen Regeling provinciale bijdrage Hollands
Bloementuin 2005.
Voor de uitvoering van de Regeling een totaalbedrag beschikbaar te stellen van
€ 4.202.565,-, zijnde opgebouwd uit:
€ 1.189.285 dat thans op kasbasis nog beschikbaar is vanuit de Deelverordening
Hollands Bloementuin 2000;
€ 383.280,- dat als voorschot is uitbetaald aan de Coöperatie Westpolder en wordt
teruggevorderd;
€ 2.630.000 extra bijdrage ten laste van het FINH, zie 3b (gedekt uit de
vrijgevallen middelen Deelverordening grondmobiliteit glastuinbouwgebieden
Noord-Holland 1998);
met ingang van 1 maart 2005 daartoe vast te stellen de navolgende
Regeling provinciale bijdrage Hollands Bloementuin 2005.
4. in te stemmen met het concept-afsprakenkader Hollands Bloementuin;
5. de gedeputeerde landbouw te machtigen om op het afsprakenkader zonodig nog
mineure wijzigingen aan te brengen en dit te ondertekenen;
6. de voordracht vast te stellen en te verzenden naar het presidium van provinciale
staten.

Het college besluit:
a In te stemmen met de afspraken tussen ROA, gemeente Haarlem en PNH
vastgelegd in:
– de samenwerkingsovereenkomst Zuidtangent w.o. het calamiteitenplan.
– de exploitatieovereenkomst Zuidtangent en
– de bestuursovereenkomst infrabeheer Zuidtangent.
b. De portefeuillehouder te mandateren deze overeenkomsten en het calamiteitenplan
namens GS te ondertekenen.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
Deelverordening ‘kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding Noord-Holland
2005’ vast te stellen;
2. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter vaststelling door te sturen aan
Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief;
3. na vaststelling door Provinciale Staten van de Deelverordening ‘kleine
infrastructuur en gedragsbeïnvloeding Noord-Holland 2005’ te publiceren in het
Provinciaal Blad.

15.
Het college besluit:
Plaatsing cultuurhistorische
dijkjes in Bergen en Castricum a het plaatsen van de de Evendijk, Klaassendijk, de Schapenlaan tot de Klaassendijk,
Oosterdijk, Baakmeerdijk, Kogendijk, Voert, Wiertdijkje en Limmer Zanddijk op
op de provinciale
de provinciale monumentenlijst.
monumentenlijst
b Provinciale Staten door middel van inliggende brief te informeren.
16.
Beantwoording statenvragen

Het college stelt de antwoorden vast.
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van het statenlid mevrouw S.
Akkaya (PvdA), inzake
Project Link in Haarlem
17
Verzelfstandiging
campingbedrijf PWN

18.
RWB
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit:
1. Het voornemen van PWN tot verzelfstandiging van het campingbedrijf, gehoord het
gevoelen van de meerderheid van de commissie NLWM, niet te steunen en
derhalve geen medewerking te verlenen aan grondtransacties die het gevolg zouden
zijn van een verzelfstandiging;
2. Het besluit onder 1 mee te delen aan de directeur van PWN en Provinciale Staten

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bestemmingsplan Wervershoof-Westrand, gemeente Wervershoof,
– Aanleg algemene begraafplaats aan de Langebalkweg hoek Oostelijke Randweg te
Zuid-Scharwoude,
– Realiseren Carpool plus op de hoek Provinciale weg en de Leeghwaterweg te
Wormer, gemeente Wormerland,
– Voor het oprichten van een schoolgebouw aan de Louis Davidsstraat (Funke
Küpperterrein), stadsdeel Osdorp,
– Voor de gedeeltelijke herinrichting van de Ringdijk en de bouw van een
toegangsbrug voor de ontsluiting van de wijk De Kwakel Achter de Kerk,
– Inrichten van een waterpartij voor ecologische doeleinden ten behoeve van het
provinciale Otterproject in de Lekemeer teBerkhout, gemeente Wester-Koggenland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
-

19.
Afdoening briefwisseling
W.G. de Vos; naleving Wet
Ruimtelijke Ordening en
andere wetten in de gemeente
Haarlemmermeer

20.
Benoeming lid IPO-bestuur

21.
Bodemsanering Amstelveen
(Heemraadschapslaan 18)

Bestemmingsplan Wervershoof-Westrand, gemeente Wervershoof,

Het college besluit:
a. De heer W.G. de Vos te Hoofddorp volgens inliggende brief te berichten dat u
geen aanknopingspunten ziet het gemeentebestuur van Haarlemmermeer aan te
spreken op uitvoering van wettelijke taken.
b. Afschriften van uw brief te zenden aan burgemeester en wethouders van de
gemeente Haarlemmermeer, de VROM Inspectie en de Statencommissie
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
Het college besluit:
1. De heer Hooijmaijers voor te dragen voor het IPO-bestuur;
2. De bestuurlijke invulling na de evaluatie van het IPO-bestuur opnieuw te bezien
3. Het IPO-bestuur hiervan te verwittigen middels toezending van het GS-besluit.
Het college besluit:
In aanmerking nemend het bepaalde in artikel 39 van de Wet bodembescherming en in
artikel 6.2 en 6.3 van de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland, alsmede het
bepaalde in de Awb,:
1.
2.
3.

de heer en mevrouw Ruwiel in hun bezwaar te ontvangen;
de heer van der Stam in zijn bezwaar te ontvangen;
het bezwaar van de heer en mevrouw Ruwiel tegen het niet ter inzage leggen
van het actualisatieonderzoek gegrond te verklaren, aangezien in strijd met
artikel 3:11 Awb is gehandeld. Deze gedeeltelijke gegrondverklaring leidt
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

22.
Rapportageformat Wonen
voor PS

23.
Heroverweging ingevolge de
Awb, Houtvezel- en
Zaagselhandel De Lange B.V.
te Ursem

evenwel niet tot herroeping van het bestreden besluit, aangezien de heer en
mevrouw Ruwiel door het niet ter inzage leggen van het actualisatieonderzoek
niet in hun belangen zijn geschaad en er te dien aanzien voor ons ook geen
reden is een ander besluit te nemen;
voor het overige het bezwaar van de heer en mevrouw Ruwiel ongegrond te
verklaren; voor wat betreft het bezwaar van de heer en mevrouw Ruwiel tegen
het plaatsen van de pompput zijn wij van mening dat niet aannemelijk is
geworden dat sprake zal zijn van onaanvaardbare geluidsoverlast. Daarbij
nemen wij in overweging dat maatregelen zullen worden getroffen eventuele
geluidsoverlast, indien daarvan al sprake zal zijn, tot een minimum te
beperken;
het bezwaar van de heer Van der Stam tegen opname van voorschrift 13
gegrond te verklaren met de motivering dat de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State (uitspraak 6 mei 2004, 200303099/1) van oordeel is dat
aspecten die niet zien op de bescherming van de bodem, niet bij de beoordeling
van een saneringsplan aan de orde kunnen komen. Wij zijn van oordeel dat
meetvoorschriften niet zien op belangen die de bescherming van de bodem
beogen te dienen;
voorschrift 13 in zijn geheel uit de bestreden beschikking van 18 juni 2004 te
schrappen;
voor zover nodig te verduidelijken, dat een bodemonderzoek zowel een
grondonderzoek als een grondwateronderzoek, alsmede een combinatie van
beide kan betreffen (bodem omvat immers grond en grondwater);
voor zover nodig te verduidelijken, dat bij beschikking van 27 juli 1999 is
vastgesteld dat op de locatie Heemraadschapslaan 18 sprake is van een geval
van ernstige bodemverontreiniging (grond en grondwater), waarvan sanering
niet-urgent is. Bij het actualiserend onderzoek naar eventuele verspreiding van
de verontreiniging wordt gekeken naar het grondwater. Dit is de reden geweest
dat het onderzoek van 31 maart 2004 een actualiserend grondwateronderzoek
betreft. Met een grondwateronderzoek wordt een actueel beeld gegeven van de
bestaande verontreinigingssituatie;
voor zover nodig te verduidelijken, dat indien de beschikkinghouder van plan
is de voorgenomen deelsanering na de periode van geldigheid van het
saneringsplan (één jaar) uit te voeren, wij bij dat verzoek een geactualiseerd
bodemonderzoek en een daarop gebaseerd saneringsplan kunnen verlangen; en
de bestreden beslissing van 13 juni 2004, nr. 2004-17257 voor het overige niet
te herroepen.

Het college besluit:
a het bijgaande concept-rapportageformat Wonen vast te stellen.
b Dit concept-format, als eerste reactie op de aanbevelingen van PS bij de rapportage
“Bouwen aan doorstroming in Noord-Holland” aan te bieden aan PS.
Het college besluit:
– gelet op de stukken en het besprokene tijdens de op 11 november 2004
gehouden hoorzitting, in aanmerking nemend het bepaalde in de Wet
milieubeheer, alsmede het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht:
1.
2.
3.

4.

bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
het bezwaar ongegrond te verklaren;
de bestreden beslissing van 6 juli 2004, nummer 2004-18726 niet te herroepen
en aan te vullen conform het advies, met de opmerking dat de aanvraag
inmiddels in behandeling is genomen en de ontwerpbeschikking tot 8 januari
2005 ter visie ligt;
de proceskosten van bezwaarde niet te vergoeden.
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24.
Heroverweging ingevolge de
Awb, ‘Groenrecycling De
Breekhoorn B.V.’

Het college besluit:
– gelet op de stukken en het besprokene tijdens de op 2 december 2004 gehouden
hoorzitting, in aanmerking nemend het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht:
1.
2.
3.

25.
Uitvoering Deelverordening
landschapselementen 2002

26.
NV PWN: beleidsplan 2005
en VEWIN Benchmark 2003

bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
het bezwaar ongegrond te verklaren;
de bestreden beslissing van 15 augustus 2004, nummer 2004-32632 niet te
herroepen.

Het college besluit:
– in te stemmen met voortzetting van de uitvoering van deze deelverordening door de
Stichting Landschap Noord-Holland, en hiermee een uitzondering te maken op het
instellingsbesluit van de afdeling Subsidies 2003-33153, d.d. 23 september 2003.
– het bestuur van de stichting Landschap Noord-Holland mandaat te verlenen om
uitvoering te geven aan de verlengde Deelverordening Landschapselementen
Noord-Holland 2002
– het mandaat te sturen aan gemandateerde (zie begeleidende brief)
– het mandaatbesluit, na instemming van gemandateerde, bekend te maken.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het definitieve beleidsplan 2004 en NV PWN alsmede van de
VEWIN benchmark 2003 “water in zicht”
2. Het beleidsplan 2005 en de benchmark ter informatie toe te zenden aan Provinciale
Staten door middel van verzending van inliggende conceptbrief.
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Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
K.van Rijn
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

4,6,7,
1,15, 16
5,8 ,18, 19,20
2,3,17, 25, 26
21, 22, , 23, 24,
12, 13, 14,
9, 10, 11,

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. 11-01-2005 openbaar
Datum:11-01-2005

