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1. 
Extra Investeringsimpuls 
Noord-Holland: 
Statenvoordracht en 
statenbesluit nota ‘ Projecten 
Extra investeringsimpuls voor 
zorg en welzijn, jeugdzorg en 
sociaal-culturele 
infrastructuur’ 
 

 
Het college besluit: 

1. Inliggende voordracht betreffende de nota ‘ Projecten Extra investeringsimpuls 
voor zorg en welzijn, jeugdzorg en sociaal-culturele infrastructuur’  
(aangepast) vast te stellen en aan PS voor te stellen: 

a. In te stemmen met de nota “ Projecten Extra investeringsimpuls voor 
zorg en welzijn, jeugdzorg en sociaal-culturele infrastructuur’  
behorend bij amendement 10-1 van 17 mei 2004 “ Extra 
Investeringsimpuls” ; 

b. Gedeputeerde staten op te dragen om projecten die op de groslijst 
worden geplaatst in overleg met de betrokken partijen nader uit te 
werken en voor definitieve besluitvorming aan provinciale Staten 
voor te leggen; 

c. Middels een separate voordracht te besluiten over een dekkingsplan 
aan de hand van te verwachten uitgaven in het kader van de Extra 
Investeringsimpuls in de komende jaren; 

        2.    De voordracht toe te sturen aan provinciale staten. 
  
2. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), inzake ROA 
en jeugdzorg 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
3. 
UNA-project Sociale en 
culturele Infrastructuur 
 

 
Het college besluit: 

1. In het kader van de uitvoering van het UNA-project Programma Sociale en 
culturele infrastructuur (UNA SCI) in te stemmen met:  

a. wijziging in de voorlopige aanwijzing van initiatieven, die in 
aanmerking kunnen komen voor een investeringsbijdrage, te weten:  
het toevoegen van de initiatieven: 

- aanpassing Singer Museum,  
- onderhoudswerkzaamheden Nuwendoorn 
- restauratie zerkenvloer in Graft 
- verbouwing bibliotheek in Bussum 
- restauratie van 5 rijksmonumenten 

                            het handhaven van de initiatieven: 
- restauratie dak Pampus 
- modernisering Broekerveiling 
- oprichting Inzichtcentrum 

                           het schrappen van de initiatieven: 
- inrichting Brede mediatheek 
- verbetering toegankelijkheid Regionaal Historisch Centrum 

Hilversum 
- verbetering toegankelijkheid Regionaal Historisch Centrum 

Zaandam 
b.  wijziging in de tijdsplanning voor de behandeling van 

voorstellen voor het toewijzen van investeringsbijdragen;  
2.  het voorlopig aanwijzen van de initiatieven Brede Mediatheek te Purmerend, 

Regionaal Historisch Centrum Zaandam en Regionaal Historisch Centrum 
Hilversum voor een investeringsbijdrage uit het programma Sociale en culturele 
infrastructuur uit de Extra investeringsimpuls, onder voorbehoud dat PS met dit 
programma instemmen. 



 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 april 2005  
 

2

Onderwerp 
 

Besluit

3. PS hierover te informeren met inliggende brief. 
  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), inzake de 
beloning van de voorzitter van 
de Raad van Bestuur NUON 

 
Het college stelt de antwoorden ( met een wijziging) vast. 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer A.A. 
de Vries (SP) inzake nazorg 
bij nestbescherming 
weidevogels 

 
Het college stelt de antwoorden vast.  

  
6. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer A.A. 
de Vries (SP), inzake de 
milieuvergunning van Corus 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
  
7. 
Vaststelling “ Gezamenlijke 
Bestuursovereenkomst 
Milieuhandhaving” 
 

 
Het college besluit: 

a. Als milieuhandhavende partner in te stemmen met de bestuursovereenkomst 
milieuhandhaving; 

b. Als regisseur de gezamenlijke bestuursovereenkomst milieuhandhaving aan 
alle milieuhandhavende partners in Noord-Holland ter ondertekening voor te 
leggen; 

c. De gedeputeerde milieu te mandateren om tekstuele wijzigingen van 
ondergeschikte betekenis die mogelijk nog van de regio’s binnenkomen door te 
voeren. 

d. De gedeputeerde milieu te mandateren om de bestuursovereenkomst namens 
GS te ondertekenen. 

  
8. 
Overeenkomst rijk-provincie 
over de gebiedsgerichte 
inrichting van het landelijk 
gebied 

 
Het college besluit: 

- tegen de achtergrond van het feit dat de provincie verantwoordelijk is voor de 
verdeling van de rijksbijdrage (aanbod € 75,9 miljoen in 2005-2006) ten 
behoeve van de realisatie van rijksdoelen in het landelijk gebied op het gebied 
van natuur, milieu, recreatie, landbouw, landschap en water; 

- tegen de achtergrond van het feit dat er op de provinciale begroting € 11,2 
miljoen gereserveerd is voor de jaren 2005-2006, voor de provinciale bijdrage 
aan de realisatie van deze doelen; 

- tegen de achtergrond van het feit dat de af te sluiten overeenkomst met het rijk 
geen juridisch bindend document is, maar een inspanningsverplichting 
weergeeft;  

a. akkoord te gaan met de volgende onderdelen van het aanbod van de 
rijksoverheid, zoals gedaan op 16 maart 2005, ten aanzien van de 
grondverwervings- en inrichtingsprojecten in het landelijk gebied,voor de 
jaren 2005 en 2006: 

1) recreatie om de stad: € 41,4 miljoen voor grondverwerving (100% 
rijk) en € 21,4 miljoen voor inrichting, waarvan rijk 60% en  
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provincie en derden 40%; 
2) milieu (onderdeelSGB): € 2,6 miljoen, waarvan 50% rijksbijdrage en 

50% bijdrage van provincie en derden.  
b. niet akkoord te gaan met het aanbod van de rijksoverheid, zoals gedaan op 16 

maart 2005, op de volgende punten: 
1) het rijksbod voor grondverwerving EHS nieuwe natuur, € 2,4 miljoen 

(50 ha) in 2005 en € 4,0 miljoen (84 ha) in 2006; 
2) 50% (verplichte) mede financiering van de provincie en derden bij 

(rijks)projecten in de nationale landschappen; 
3) het niet mogen schuiven van middelen tussen doelen. 

c. ten aanzien van de punten uit b) het volgende tegenbod te formuleren:  
1) grondverwerving EHS nieuwe natuur: wij gaan uit van de taakstelling 

dat alle grond voor de EHS in 2015 verworven moet zijn, waarvoor 
wordt vastgehouden aan verwerving van 400 hectare per jaar. Dit te 
realiseren door 50% directe financiering en 50% voorfinanciering, 
onder de garantie van terugbetaling voor de afrondingstermijn van de 
taakstelling in 2015; 

2) nationale landschappen: 100% financiering door het rijk; 
3) het niet mogen schuiven van middelen tussen doelen: het in geval van 

dreigende onderbesteding mogen benutten van de middelen voor 
andere doelen. Daarnaast wordt gevraagd om budget met Flevoland te 
mogen ruilen. Dit op voorwaarde dat de middelen later weer 
teruggeruild worden zodat hierdoor de realisatie van de taakstelling 
niet in gevaar komt. 

d. een voorbehoud te maken ten aanzien van de volgende punten: 
1) bodemsanering, omdat de programmering nog moet worden 

opgesteld; 
2) het detailniveau van de te maken afspraken; 
3) de nieuwe normkosten voor inrichting van natuur en recreatie, omdat 

de gevolgen op dit moment niet duidelijk zijn. 
e. om in afwijking van het voorstel van de rijksoverheid alleen op bestuurlijke 

hoofdlijnen een akkoord te sluiten en de directeur Beleid te machtigen de 
details uit te werken, met name ten aanzien van de inzet van de 
rijksmiddelen, zoals omschreven in de bijgevoegde 
managementovereenkomst; 

f. dat overleg over de overeenkomst alleen kan plaatsvinden als de 
vertegenwoordiger van het rijk een duidelijke machtiging heeft om bindende 
afspraken te maken; 

g. de Minister van LNV de bestuurlijke overeenkomst en de 
managementovereenkomst als bod van de provincie toe te zenden, met 
bijgevoegde aanbiedingsbrief; 

h. na het akkoord op hoofdlijnen, tussen provincie en rijk bestuurlijk, PS 
hierover te informeren. 

  
9. 
Kustvisie: advies Commissie 
milieueffectrapportage (m.e.r.) 
over de integrale toets zwakke 
schakels  

 
Het college besluit: 

- Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) over de 
Verkenning Kustverdedigingstrategieen Zwakke Schakels Noord-Holland 
betreffende de reikwijdte en het detailniveau van de integrale beoordeling over 
te nemen; 

- In afwijking met dat advies de dubbeldoelstelling van enerzijds versterking 
veiligheid en anderzijds versterking ruimtelijk kwaliteit en ontwikkeling van de 
kustregio wordt gehandhaafd. 
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10. 
De Groene Long 
gebiedsprogramma 1e ronde 
2005. 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma De Groene Long 1e ronde 
2005 bestaande uit vier projectenbundels met een totale investering van 
€ 22.662.472,-; 

2. Subsidie te verlenen conform de Deelverordening de Groene Long 2003 voor 
het uitvoeringsprogramma 1e  ronde 2005 voor een bedrag van € 741.382,-; 

3. In principe in te stemmen met het uitvoeringsprogramma 1e ronde 2005 van 
het SGB-gebiedsplan Noord-Holland midden, bestaande uit 6 projecten met 
een  beoogde subsidie bijdrage van maximaal € 722.717,-. Na definitieve 
besluitvorming medio mei zal het SGB geld beschikt worden; 

4. In te stemmen met een ‘reservelijst’ voor de 4 projectenbundels in het 
uitvoeringsprogramma 2005 van het SGB-gebiedsplan Noord-Holland midden, 
voor een totaalinvestering van € 25.934.664,- en een mogelijke 
subsidiebijdrage uit SGB van € 10.067.379,-. Dit met het oog op mogelijk 
extra SGB geld dat in de loop van 2005 landelijk kan vrijkomen;  

5. Gedeputeerde Poelmann te machtigen om in de vergadering van de Stuurgroep 
Laag Holland van 20 april a.s. namens het college af te wijken van het onder 
twee genomen besluit mits dit gebeurt binnen de bandbreedte van het op de 
begroting 2005 voor de Groene Long  beschikbaar gestelde bedrag. 

  
11. 
Beantwoording van 
statenvragen van het statenlid 
de heer A.A. de Vries, naar 
aanleiding van 
ammoniaklekkage uit een 
vriespakhuis in IJmuiden 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
12. 
Rapportage provinciale 
deelname aan het MIPIM 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de rapportage  
- De rapportage over de provinciale deelname aan het MIPIM aan te bieden aan 

PS. 
- In het vervolg jaarlijks te beslissen over deelname aan de manifestatie 

  
13. 
Streekplanherziening 
Westrand 

 
Het college besluit: 

a. Vast te stellen de Nota van Antwoord op ingediende bedenkingen en 
zienswijzen op de ontwerp herziening/uitwerking Westrand  

b. Dat de Nota van Antwoord niet leidt tot substantiële beleidswijzigingen in de 
ontwerp-herziening; 

c. Vast te stellen de gewijzigde ontwerp herziening Westrand in het bijzonder ten 
aanzien: 

- Een verduidelijking van de planologische reserveringen voor de 
verdubbeling van de T106 (T106-plus) en afslag Parkstad met 
bijbehorende verbindingsweg, daarbij nogmaals uit te spreken dat de 
voorkeur uit gaat naar de T106-plus; 

- De samenhang aan te geven met de uiterlijk 1 november  te sluiten 
Bestuursovereenkomst omlegging A9 Badhoevedorp;  

- Geen medewerking te verlenen aan de goedkeuring van 
bestemmingsplannen van het Stadsdeel Osdorp en/of de gemeente 
Amsterdam die voorzien in een ontsluiting vanaf het hoofdwegennet 
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anders dan de T106-plus tot het moment waarop Provinciale Staten 
(en de Raad van de gemeente Amsterdam) besloten hebben over de 
benutting van de reservering van afslag Parkstad en bijbehorende 
verbindingsweg; 

- De huidige functieaanduiding ‘ agrarisch gebied’ voor het gebied ten 
zuiden van de Raasdorperweg (Lijnden) te wijzigen in de aanduiding 
‘bedrijventerrein’. 

- Lutkemeer: afhankelijk van nog te ontvangen brief van Stadsdeel 
Osdorp en de gemeente Amsterdam.  

d. Vast te stellen de Voordracht bij het gewijzigde ontwerp herziening en deze 
aan te bieden aan Provinciale Staten.    

e. Nota van Antwoord, Voordracht en gewijzigde ontwerp-herziening toe te 
zenden aan de indieners van bedenkingen. 

f. De gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening te machtigen de definitieve tekst 
van de Voordracht en de gewijzigde ontwerpherziening af te stemmen met de 
wethouder ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam.  

 
Noot: de gedeputeerden Poelmann en Moens verklaren tegen het opnemen van de afslag 
Parkstad te zijn. 
 

  
14. 
Afronding project “ 
Verantwoord Aanbesteden”  
 

 
Het college besluit: 

1. De resultaten van het project “Verantwoord Aanbesteden” vast te stellen en 
daartoe; 

2. De plicht tot openbaar aanbesteden voor “leveringen en diensten” te laten 
vervallen en te vervangen door de, minder zware,  plicht tot minimaal 
onderhands/meervoudig aanbesteden; 

3. Ten aanzien van de drempelwaarden, opgenomen in het voorstel aan PS voor 
de nieuwe  aanbestedingregels: 

a. Deze te uniformeren, door de thans onderscheiden drempelwaarde 
voor B&U voor “leveringen  en diensten” (€ 40.000) te schrappen, en 
de drempelwaarden voor openbare en Europese aanbesteding voor 
“werken” te zetten op de Europese norm van € 236.495 (was 
€225.000) 

b. de ondergrens voor leveringen en diensten gelijk  te stellen aan die 
voor werken, te weten € 45.000 (met jaarlijkse indexering). 

4. In te stemmen met de overige wijzigingsvoorstellen met betrekking tot de 
aanbestedingsregels.  

5. In te stemmen met de model-ondermandaatlijst inkoop en aanbesteding en 
daarmee te bepalen, dat: 

a) Hun financiële besluiten op in koop- en aanbestedingsgebied boven       
€ 50.000,- worden gebonden aan minimaal het niveau van 
afdelingshoofden, in zoverre te verruimen, dat daaronder ook 
procesmanagers en het bureauhoofd Infra van B&U vallen; 

b) Gunningsbesluiten minimaal op bureauhoofdniveau moeten worden 
genomen; 

c) Afwijkingen van het model alleen worden toegestaan ten aanzien van 
het mandaatniveau, in bijzondere gevallen, indien een goede 
inrichting van de inkoop- en aanbestedingspraktijk op een afdeling 
daarom vraagt, de uitgangspunten van het model niet in gevaar komen 
en afwijking goed zal zijn gemotiveerd; 

6. De ondermandaatlijst B&U goed te keuren.  
7. Hun Mandaatbesluit bestuurs- en beheersbevoegdheden 1999 te wijzigen 
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conform het voorgelegde ontwerp-besluit en daarmee te bepalen dat; 
a) Besluiten tot gebruik van de uitzonderingsmogelijkheden in de 

Mandaatregels niet worden gemandateerd, met dien verstande, dat 
alleen mandaat wordt verleend aan afdelingshoofden voor gevallen 
van onverwijlde spoed of calamiteit 

b) Het mandaat aan de afdelingshoofden en clusterdirecteuren wel, maar 
het mandaat aan de Algemeen Directeur geen financiële bovengrens 
heeft. 

8. De model-ondermandaatlijst en het gewijzigde mandaatbesluit aan te bieden 
aan de Algemeen Directeur, de clusterdirecteuren en de afdelingshoofden via 
de inliggende aanbiedingsbrief, waarbij hen wordt opgedragen de 
noodzakelijke ac ties te ondernemen ter uitvoering van de voorgaande besluiten 
5 en 7. 

9. Het gewijzigde mandaatbesluit, ter uitvoering van de daartoe strekkende motie, 
aan PS ter kennis te brengen en te publiceren. 

10. De Voordracht aan PS vast te stellen ,waarin het college van GS aan 
Provinciale Staten voorstelt: 

a. Akkoord te gaan met de resultaten van, en de 
rapportage over het plan van aanpak “verantwoord 
aanbesteden” 

b. De huidige aanbestedingsregels aan te passen. 
c. Een format voor rapportage aan PS, over 

aanbestedingen,  bij voorjaars- en najaarsbericht 
en Jaarverslag vast te stellen en toe te passen in de 
organisatie. 

d. Kennis te nemen van de GS besluiten inzake 
mandatering. 

  
  
15. 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord: 
intentieverklaring 

 
Het college besluit: 

a. kennis te nemen van de stand van zaken  van het op te richten 
ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; 

b. de inspanningen voort te zetten om samen met de regio te komen tot de 
oprichting van een ontwikkelingsbedrijf voor Noord-Holland Noord; 

c. in te stemmen met de opgestelde intentieverklaring en de gedeputeerden voor 
EZ en voor RO te machtigen deze namens de provincie te ondertekenen; 

d. de intentieverklaring tevens ter ondertekening voor te leggen aan de betrokken 
30 gemeenten en aan de KVK NW; 

e. dit besluit in het kader van de actieve informatieplicht aan te bieden aan 
Provinciale Staten. 

  
16. 
Reactie motie 9-24 (RES) 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de beantwoording van motie 9-24; 
2. in het vervolg op de beantwoording van de motie, Provinciale Staten 

bijgevoegde notitie opiniërend voor te leggen. 
  
17. 
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 Blakweiterhoek Oost, gemeente Wognum,  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan De Burghtlanden, gemeente Wester-Koggenland,  
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- bestemmingsplan “ scheepswerf De Vries” , gemeente Aalsmeer,  
- bestemmingsplan Bomenbuurt, gemeente Beverwijk,  
- bestemmingsplan 3e part. Herziening van het bestemmingsplan Nieuw 

Oosteinde, gemeente Aalsmeer,  
  
18. 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht 
 

 
Het college besluit: 

1. Multiple Choice in het bezwaar te ontvangen; 
2. Het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren voorzover het betreft het lager 

vaststellen van de tekortsubsidie op grond van de vermindering van de inzet 
van eigen middelen;  

3. de bestreden beslissing van 13 september 2004, nr. 2004-36988 te herroepen in 
die zin dat de vaststelling van de tekortsubsidie is gebaseerd op grond van de 
werkelijke kosten van de activiteiten als bepaald in artikel 4: 46 derde lid van 
de Algemene wet bestuursrecht; 

4. de hoogte van de vaststelling van de bestreden beslissing van 13 september 
2004, nr. 2004-36988 te handhaven op grond van het gestelde in artikel 7: 11 
Awb. 

  
19. 
Eindrapportage Innostart 
 

 
Het college besluit: 

- De eindrapportage van het Europese Equal project Innostart ter kennisname aan 
te nemen. 

  
20. 
Vereniging van 
Noordhollandse Gemeenten 
 

 
Het college besluit: 

1. het verslag van het bestuurlijke overleg tussen het Dagelijks Bestuur van de 
Vereniging van Noordhollandse Gemeenten (VNHG) en het college op 7 
december 2004 vast te stellen 

2. kennis te nemen van de opmerkingen van de VNHG naar aanleiding van het 
verslag  

3. in het vervolg een bestuurlijk overleg te hebben met het bestuur van de VNHG 
aan het begin van de collegeperiode en vervolgens te overleggen met de 
portefeuillehouders 

4. akkoord te gaan met het verzoek van de VNHG om verslagen van de 
bestuurlijk overleggen en brieven die de provincie stuurt aan de VNHG  die 
een algemeen en informatief karakter hebben op de website van de VNHG te 
plaatsen.  

5. het procedure-akkoord tussen de VNHG en de provincie  Noord-Holland uit 
1995 te evalueren 

6. kennis te nemen van de uitnodiging van de Algemene Ledenvergadering van 
de VNHG op 22 april 2005 en  

7. kennis te nemen van het Jaarverslag 2004 van de VNHG. 
  
21. 
Wachtruimte voor 
gasten/bezoekers aan 
Welgelegen 

 
Het college besluit: 

1. Commissiekamer 2 te bestemmen als wachtruimte voor gasten van het 
provinciaal bestuur. 

2. Het facilitair Bedrijf op te dragen deze ruimte in te richten. 
 
 
 
 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
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  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11,21 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1,2, 3, 18,   
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 12, 13, 14, 17  
E. Klut tel. (023) 514 40 83 9, 10, 20 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 5, 6, 7, 8  
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 15, 16, 19  
 
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. 19-04-2005 openbaar 
Datum:19-04-2005 


