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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 maart 2005
Onderwerp
1.
Voortgang van de
woningbouwcapaciteit in
Noord-Holland Zuid

Besluit

Het college besluit:
- In te stemmen met deze eerste rapportage over de voortgang (2000-2004) van
de woningbouwcapaciteiten in Noord-Holland Zuid en de nota, na vaststelling
door het college, door tussenkomst van de Statengriffier ter informatie aan
Provinciale Staten aan te bieden.

2.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H.Putters
(SP), inzake verkrijgbaarheid
strippenkaart
3.
Het college besluit:
Extra Investeringsimpuls
- De voordracht Extra Investeringsimpuls Noord-Holland en het ontwerp-besluit
Noord-Holland: projectenlijst
met aanpassingen vast te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan
met prioriteitsvolgorde
PS.
behorend bij de
impulsprogramma’s
weginfrastructuur en openbaar
vervoerinfrastructuur
4.
Ontwerp-Gebiedsprogramma
Stelling van Amsterdam

5.
Heroverweging contrair aan
het advies van de HAC

Het college besluit:
1. In te stemmen met de geschetste ambitie, doelen en te bereiken resultaten op
hoofdlijnen in het Ontwerp-Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 20052008;
2. Het uitgangspunt van co-financiering (in principe) toe te passen bij de opzet en
uitvoering van projecten, waarbij andere partijen dan de provincie een
aanzienlijk deel van de financiering voor hun rekening nemen;
3. De vorderingen omtrent de uitvoering van het Gebiedsprogramma jaarlijks te
evalueren;
4. Een externe consultatieronde met gemeenten en beherende partijen te houden,
met als doel het creëren van draagvlak voor het Ontwerp-Gebiedsprogramma;
5. Definitief over het Ontwerp-Gebiedsprogramma te besluiten nadat de externe
consultatieronde heeft plaatsgevonden;
6. Het Ontwerp-Gebiedsprogramma nu ter informatie aan te bieden aan
Provinciale Staten, vooruitlopend op de beoogde definitieve besluitvorming
door Provinciale Staten in juli 2005;
7. Het Programmabureau Stelling van Amsterdam in te richten (binnen de
personeelsformatie), vooruitlopend op de beoogde definitieve besluitvorming
over het Gebiedsprogramma in Provinciale Staten in juli 2005.

Het college besluit:
1. bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen;
2. de bezwaren gericht tegen de onduidelijkheid van de nieuwe formulering
gegrond te verklaren;
3. de bezwaren gericht tegen het niet erkennen van de rechtspositionele
verantwoordelijkheid ongegrond te verklaren;
4. de bestreden beslissing van 13 september 2004 gedeeltelijk te herroepen, in die
zin dat de zinsnede met betrekking tot de rechtspositionele
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Besluit
verantwoordelijkheid onderdeel uitmaakt van de beslissing op bezwaar.

6.
Bestuursovereenkomst
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het college besluit:
- akkoord te gaan met de bestuursovereenkomst Nieuwe Hollandse Waterlinie
onder de voorwaarden:
a. dat de provincie Noord-Holland niet meebetaalt aan het projectbureau
Nieuwe Hollandse Waterlinie;
b. dat de provincie Noord-Holland bij de uitwerking van de aan haar
toebedeelde enveloppe het tempo volgt van het project Stelling van
Amsterdam;
c. dat de kosten die gemaakt moeten worden in de aan Noord-Holland
toebedeelde enveloppe nooit meer kunnen bedragen dan wat NoordHolland wil gaan investeren in de Stelling van Amsterdam in dit gebied.
- De gedeputeerde mevrouw R. Kruisinga te machtigen deze
bestuursovereenkomst te ondertekenen, onder voorwaarde dat vaststaat dat aan
bovengenoemde voorwaarden is voldaan.
- Provinciale Staten door middel van inliggende aanbiedingsbrief te informeren
over dit besluit.

7.
Het college besluit:
Vaststellen van de
1.
Provinciale Staten voor te stellen de jaarrekening voor het jaar 2004 van het “
jaarrekening 2004 van het
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland “ vast te
Fonds nazorg gesloten
stellen;
stortplaatsen provincie Noord2.
de ontwerpvoordracht inclusief ontwerpbesluit vast te stellen en aan te
Holland
bieden aan Provinciale Staten;
8.
Plan van Aanpak project
windturbinepark
Wieringermeerdijk

9.
Startnotitie Groene Uitweg

10.
Sponsoring Nederlands

Het college besluit:
a. Het Plan van Aanpak voor fase 1 van het Windturbinepark Wieringermeerdijk,
als onderdeel van de shortlist van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland
Noord, vast te stellen;
b. Een bedrag van € 250.000,- als voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen
uit de UNA reservering Investeringsimpuls Duurzame Energie.
c. Te rapporteren over de voortgang van dit project aan de Staten in het kader van
de Extra Investeringsimpuls;
d. Een brief (2005-7627, bijlage 2) te sturen aan de gemeenteraden van de
gemeente Medemblik en Wieringermeer;
e. Een brief (2005-7627, bijlage 3) te sturen aan het consortium NUON/WCI

Het college besluit:
1.
de startnotitie Groene Uitweg vast te stellen als randvoorwaardelijk kader voor
het door ons (regie) en betrokken partijen op te stellen uitvoeringsprogramma
groenblauwe projecten in het Uitweggebied;
2.
PS hierover te informeren conform bijgevoegde brief inclusief de startnotitie;
(actieve informatieplicht)

Het college besluit:
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Besluit
-

11.
Second opinion outsourcing
muskusrattenbestrijding

In principe het Nederlands Kampioenschap Schaken in 2006 voor een bedrag
van € 35.000 te sponsoren en de optie open te houden dat dit met twee jaar
wordt verlengd.
De gemeente Hilversum hierover te informeren.

Het college besluit:
1.
Kennis te nemen van de second opinion outsourcing
muskusrattenbestrijding Provincie Noord-Holland;
2.
Op basis van de second opinion op dit moment geen onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheden van outsourcing van de muskusrattenbestrijding;
3.
Over twee jaar opnieuw de balans op te maken en dan te besluiten de
mogelijkheden voor outsourcing van de muskusrattenbestrijding al dan niet
opnieuw te onderzoeken.

12.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast
nr. 18 van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
convenant rampenzender
13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
bouw van een kazerne c.a. voor de marechaussee aan de Sloterweg nabij de
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
nrs. 386-406, gemeente Haarlemmermeer,
bouw van een hooiberging en schuilplaats voor dieren aan de Rondehoep West
nabij nr. 41, gemeente Ouder – Amstel,
bouw van vier restaurants c.a. aan de Tafelbergweg, hoek Meibergdreef
(foodstrip), gemeente Amsterdam,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
Bestemmingsplan Oudkarspel, gemeente Langedijk,

14.
Toetsingsbrieven
Het college besluit:
rampenplannen naar 7
- De bijgevoegde toetsingsbrieven aan 7 gemeenten in de veiligheidsregio
gemeenten in veiligheidsregio
Noord-Holland Noord (NHN) vast te stellen en die aan B&W van de betrokken
Noord-Holland Noord – deel 3
gemeenten toe te sturen.
15.
Burgerjaarverslag 2004

16.
Rapportage inspectie
jeugdzorg in zaak Savanna
(besluit genomen op 8 maart,
toen nog niet gepubliceerd in
verband met embargo op

Het college besluit:
Kennis te nemen van de tekst van het burgerjaarverslag 2004, zoals opgesteld
door de commissaris van de Koningin.

Het college heeft op 8 maart besloten:
1. kennis te nemen van het (concept) rapport van de Inspectie jeugdzorg over de zaak
Savanna;
2. kennis te nemen van de “Notitie over de rapportage van de Inspectie jeugdzorg in de
zaak Savanna” en in te stemmen met de in deze notitie geschetste reactie op het rapport;
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stukken inspectie)

3. na ontvangst van het officiële rapport van de Inspectie jeugdzorg dit toe te zenden aan
PS met een toelichting op de vervolgprocedure;
4. in te stemmen met het concept persbericht.

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

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

12,14,15
4, 5, 6,16
1,13
9,10,11,
7,8
2, 3

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. 15-03-2005 openbaar
Datum:15-03-2005

