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1. 
Nadere besluiten ten aanzien 
van de beslissingen op 
bezwaar 05-19217, 05-28507 
en 05-28506 in verband met 
de uitspraak van de 
voorzieningenrechter te 
Haarlem 
 

 
Het college besluit: 

a. de heroverwegingsbesluiten met kenmerken  2005-19217 (haas), 2005-28507 
(konijn) en 2005-28506 (wilde eend) in te trekken, voor zover deze 
heroverwegingsbesluiten betrekking hebben op het gebied ‘Abtskolk-de 
Putten’ en aan te wijzen als speciale beschermingszone onder de EU 
Vogelrichtlijn.  

b. een nieuw besluit te nemen luidende als volgt: 
1. De tekst: “ten aanzien van de brief van de minister van Landbouw, 

Natuurbeheer en Voedselkwaliteit van 21 maart 2005 inzake De 
Abtskolk-De Putten wijzen wij er op dat de op p.4 van het 
Faunabeheerplan vermelde landbouwgewassen en visteelt niet 
(bedrijfsmatig) voorkomen in het door de minister in voornoemde 
brief aangegeven gebied. Mede op grond hiervan, en ter voorkoming 
van eventuele onduidelijkheden, voegen wij hier het volgende aan toe. 
Binnen het gebied De Abtskolk-De Putten wordt door de 
Faunabeheereenheid (en daartoe door hen gemachtigden) bij jacht en 
schadebestrijding, op basis van reeds verleende ontheffingen, 
verstoring van de Dwerggans voorkomen, totdat de minister een 
nieuw en onherroepelijk besluit heeft genomen ten aanzien van de 
eventuele aanwijzing van dit gebied als Speciale Beschermingszone.” 
te schrappen 

2. hiervoor in de plaats te stellen de volgende tekst: “ten aanzien van de 
brief van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit van 21 maart 2005 inzake De Abtskolk-De Putten 
wijzen wij er op dat de op p.4 van het Faunabeheerplan vermelde 
landbouwgewassen en visteelt niet (bedrijfsmatig) voorkomen in het 
door de minister in voornoemde brief aangegeven gebied. Mede op 
grond hiervan, en ter voorkoming van eventuele onduidelijkheden, 
voegen wij hier het volgende aan toe. Van de verleende ontheffing zal 
binnen het gebied “Abtskolk-de Putten” geen gebruik mogen worden 
gemaakt.” 

3. voor het overige (in de nadere besluiten) de aanvullingen op de 
primaire besluiten in de beslissingen op bezwaar onveranderd te laten 
(en in de nadere besluiten over te nemen). 

  
2. 
Locatiegebonden subsidies 
Noord-Holland 2005 tot 2010 
 

 
Het college besluit: 

o In te stemmen met de nota Locatiesubsidie voor 26.000 woningen in de 
stedelijke regio’s Alkmaar, Hilversum en Haarlem-IJmond tot 2010; 

o In te stemmen met de concept-Deelverordening Locatiegebonden Subsidies 
Noord-Holland 2005 tot 2010; 

o De concept-deelverordening met een verzoek tot vaststelling toe te zenden aan 
Provinciale Staten, vergezeld van een voordracht aan Provinciale Staten en een 
nota voor behandeling in de PS-commissie ROV.  

3. 
Ondertekening Overeenkomst 
Zuidas in januari 2005  

 
Het college besluit: 

1. Onder een aantal financiële en inhoudelijke voorwaarden een bijdrage van € 75 
miljoen beschikbaar te stellen in het tekort van de businesscase van het Project 
Zuidas-Dok.  

2. Ter bevestiging daarvan in  januari  2006 de Bestuurlijke Overeenkomst 
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Zuidas-Dok tussen de Staat der Nederlanden, de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland 
en het Regionaal Orgaan Amsterdam te ondertekenen. 

3. Daarbij nadrukkelijk onder de aandacht van de medeondertekenaars te brengen 
de voorwaarden, genoemd in de artikelen 6.7 en 6.8 van de Overeenkomst, 
waaronder de provinciale bijdrage beschikbaar wordt gesteld. 

4. Daarbij de financiële voorwaarden zoals genoemd in de brief van 7 juni 2005 
aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
en opgenomen in de Overeenkomst te herbevestigen. 

5. Voor wat betreft de inhoudelijke voorwaarden aan te geven dat de investering 
gedaan wordt in een herkenbaar regionaal openbaar vervoerproject binnen de 
businesscase; 

6. Het onderdeel “Openbaar Vervoer Terminal” van het Zuidas-Dok te markeren 
als het onder 5 bedoelde regionaal openbaar vervoerproject. 

7. Vast te stellen dat binnen de businesscase de inrichting van het (regionaal) 
busstation (onderdeel van de Openbaar Vervoer Terminal) maar marginaal 
financieel is gedekt.  

8. In het bestuurlijk overleg van januari aan te geven dat de provinciale bijdrage 
mede bestemd moet zijn voor de inrichting van het busstation en dat dit kan 
worden bereikt door binnen de businesscase financiële ruimte te vinden voor 
het op voldoende kwaliteit brengen van het busstation. 

9. Dat vanwege de status van de businesscase en globaliteit van de beschikbare 
informatie op dit moment onvoldoende een concreet en herkenbaar regionaal 
openbaar vervoerproject, zijnde de Openbaar Vervoer Terminal, kan worden 
gedefinieerd en dat Provinciale Staten om die reden eerst op basis van het 
Integraal Ontwerp en de Goedgekeurde Prospectus (aanbod aan de markt), 
finaal zullen besluiten over het toekennen van de bijdrage van € 75 miljoen aan 
de businesscase.  

10. Dat het finale besluit van Provinciale Staten over de provinciale bijdrage 
afhangt van de kwaliteit van de Openbaar Vervoer Terminal binnen het 
Integraal Ontwerp en dat, gezien het belang van een positief besluit door 
Provinciale Staten voor het afdekken van het tekort van de businesscase, 
daarmee de provincie een stevige positie moet hebben en rol moet spelen in het 
ontwerpproces van het Zuidas-Dok waar het gaat om de Openbaar Vervoer 
Terminal. 

11. Dat de beoordeling van de kwaliteit van de Openbaar Vervoer Terminal zich 
met name zal richten op het vormgeven van de overstap tussen de 
verschillende vervoersmodaliteiten en de kwaliteit van het busstation. 

12. De Overeenkomst na ondertekening in januari ter goedkeuring voor te leggen 
aan Provinciale Staten in haar vergadering van 27 februari 2006.  

  
4. 
Dynamisch 
Verkeersmanagement Zuid-
Kennemerland 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de in het projectplan beschreven werkwijze voor het totale 
project en de Definitiefase in het bijzonder; 

2. Vast te stellen van de in het projectplan opgenomen (beleids)uitgangspunten en 
randvoorwaarden als basis voor de verdere uitwerking van DVM Zuid-
Kennemerland; 

3. In te stemmen met het voorstel de besluitvorming over de resultaten van de 
Definitiefase te verplaatsen tot ná de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 
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5. 
Subsidieverlening Toeristische 
ontwikkeling van het 
Weeshuis te Monnickendam 
 

 
Het college besluit: 

1. de Stichting Philadelphia Zorg een incidentele subsidie te verlenen van 
        € 20.000; 
2.     initiatiefnemer door middel van bijgaande brief op de hoogte te stellen.  

  
6. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), over de 
enquête van Cros 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
7. 
Uitzonderingsbepaling 
Provinciale 
aanbestedingsregels; 
verlengen onderhoudscontract 
servers 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met het verlengen van het onderhoudscontract voor servers bij 
Hewlett Packard voor de duur van 1 jaar door aansluiting te zoeken bij Regel 
6b (Uitzonderingbepalingen) van de Provinciale Aanbestedingsregels 2005 
(onoverkomelijke technische problemen; transitiekosten); 

- Toestemming te verlenen aan het afdelingshoofd van afdeling I&A om de 
opdracht tot uitvoering van de offerte te verlenen. 

  
8. 
Mandaatbesluit GS, 
Vertegenwoordigingsbesluit 
cvdK, Organisatieregeling 

 
Het college besluit: 

a het Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2006 
vast te stellen; 

b kennis te nemen van de vaststelling door de CvdK van diens 
Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en Commissaris van de Koningin Noord-
Holland 2006; 

c de Organisatieregeling Noord-Holland 2006 vast te stellen. 
  
9. 
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: 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan Buitengebied Medemblik 2005,  
 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan Geerdinkhof, stadsdeel Zuidoost, Amsterdam,  
- bestemmingsplan “ Haven- en Industriegebieden, eerste herziening, gemeente 

Huizen,  
- bestemmingsplan Fostedina, Noorder-Koggenland,  

  
10. 
Aanspreken van de door 
Atradius Credit Insurance NV 
voor Amsterdam Ship Repair 
BV afgegeven garantstelling 
ten behoeve van voortgang 
sloop van het schip Sandrien 

 
Het college besluit: 
I.Aanspraak maken op de door Atradius Credit Insurance NV afgegeven garantstelling 
   voor de nakoming van de door Amsterdam Ship Repair BV jegens de Provincie      

aangegane verplichting tot sanering en sloop van het schip Sandrien, tot een maximum 
van € 500.000,-- 

II.Atradius door middel van inliggende concept brief hiervan in kennis te stellen. 
  
  
11. 
Grenscorrectie Heemskerk/ 

 
Het college besluit: 
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Beverwijk • De eensluidende raadsbesluiten van Heemskerk en Beverwijk van 
respectievelijk  
20 oktober 2005 en 19 oktober 2005 tot wijziging van de grens tussen 
Heemskerk en Beverwijk, zoals aangegeven op de kaart behorende bij de 
besluiten (bijlage 3), goed te keuren; 

• Het besluit tot goedkeuring van deze grenscorrectie, alsmede de 
beschrijving van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad; 

• De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na 
publicatie in het Provinciaal Blad. 

  
12. 
Grenscorrectie Ouder-Amstel / 
Amsterdam 

 
Het college besluit: 

• De eensluidende raadsbesluiten van Ouder-Amstel en Amsterdam van 
respectievelijk 29 september 2005 en 19 oktober 2005 tot wijziging van de 
grens tussen Ouder-Amstel en Amsterdam, zoals aangegeven op de kaart 
behorende bij de besluiten (bijlage 3), goed te keuren; 

• Het besluit tot goedkeuring van deze grenscorrectie, alsmede de 
beschrijving van de nieuwe grens bekend te maken in het Provinciaal Blad; 

• De inwerkingtreding van hun besluit te bepalen op de tweede dag na 
publicatie in het Provinciaal Blad. 

  
13. 
Wijziging drempel belangrijke 
faunaschade 

 
Het college besluit: 

1. Op verzoek van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de 
ondergrens voor ontheffingverlening voor bestrijding van landbouwschade in 
het kader van de Flora- en faunawet  te wijzigen van  € 115,= schade per ha naar 
€ 250,= schade per geval. 

2. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie in het Provinciaal 
Blad. 

3. De in augustus 2002 vastgestelde Beleidsnotitie Flora- en faunawet op dit punt 
te wijzigen.   

4. Provinciale Staten hierover te informeren met bijgaande brief. 
5. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hierover te informeren 

met bijgaande brief. 
  
14. 
Jaarverslag Zuidtangent 

 
Het college besluit: 

1. Het jaarverslag Zuidtangent vast te stellen. 
2. Dit jaarverslag te sturen aan Provinciale Staten. 

  
15. 
Incidentele subsidie aan de 
gemeente Niedorp naar 
aanleiding van brand bij 
kaasfabriek Campina te 
Lutjewinkel 

 
Het college besluit: 

- vast te stellen, dat aan de gemeente Niedorp een eenmalige en incidentele 
subsidie wordt toegekend van € 5000,- in de kosten van het opstellen van het 
evaluatierapport naar aanleiding van de brand bij de kaasfabriek van Campina te 
Lutjewinkel. 

  

16. 
Beantwoording motie 9-39 
(stimulering zorgboerderijen) 

 
Het college besluit: 

a) Motie 9-39 uit te voeren door de Stichting Landzijde te Purmerend financieel 
te ondersteunen in het traject naar professionalisering van het reeds bestaande 
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kenniscentrum Landzijde voor landbouw en zorg.  
b) Over de periode 2006 tot en met 2007 jaarlijks een bedrag beschikbaar te 

stellen van € 135.950,- ten gunste van de Stichting Landzijde te Purmerend.  
c) Provinciale Staten door middel van bijgaande brief in kennis te stellen van het 

GS-besluit.   
  
17. 
Evaluatie SAIL Amsterdam 
2005  

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de evaluatie SAIL 
2. in te stemmen de definitieve (gebundelde) versie, ter kennisname, door te 

sturen naar Provinciale Staten. 
3. Bijgaande aanbiedingsbrief naar PS daarbij te gebruiken 
4. Verzending van de evaluatie aan betrokken samenwerkingspartijen en relaties 

door de stuurgroep (Schipper en Poelmann). 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 8, 15,   
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3, 4, 14,   
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2,  6, 9, 10, 11, 12, 13,  
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 5, 16,   
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 7, 17 
  
 
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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