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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 september 2005
Onderwerp
1.
Besteding extra financiële
middelen OV Noord-Holland
Noord

2.
Overeenkomst Omlegging A9
Badhoevedorp

Besluit

Het college besluit:
1. PS voor te stellen bij de najaarsnota af te wegen de hieronder genoemde
kosten ten laste te laten komen van de saldireserve conform het besluit in de
voorjaarsnota 2005;
2. In te stemmen extra middelen ter hoogte van € 3.110.000,- beschikbaar te
stellen voor:
A. uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de prOVielen in
2005 en betrekking hebben op de exploitatie van het openbaar vervoer
in Noord-Holland Noord;
B. Het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord een extra impuls te
geven door extra middelen beschikbaar voor marketing- en
communicatieacties zodat reizigers beter worden geïnformeerd over
de mogelijkheden die het openbaar busvervoer in Noord-Holland
Noord hen biedt;
C. Bij wijze van proef gedurende een jaar de “dalkaart € 2,-“, een nieuw
vervoerbewijs, in te voeren waarmee tegen een bedrag van twee euro
na 9 uur en in het weekend de gehele dag kan worden gereisd op
buslijnen in Noord-Holland Noord;
D. Ter verbetering van de doorstroming/ stiptheid van de bus en een
betere reizigersinformatievoorziening op haltes voor de aanschaf van
boordcomputers op bussen in Noord-Holland Noord extra budget
beschikbaar te stellen;
E. Voor het terugbrengen van de emissies van de busvoertuigen in
Noord-Holland Noord middelen beschikbaar te stellen voor de
aanschaf en het onderhoud van roetfilters;
F. In te stemmen met het beschikbaar stellen van middelen voor de
aanleg van nieuwe haltes in de concessiegebieden Haarlem/IJmond
en Gooi en Vechtstreek;
G. In te stemmen met het voorstel de doorstroming van de bus op het
ontsluitend wegennet in Haarlem/ IJmond en Gooi en Vechtstreek te
verbeteren door de installatie van KAR op de
verkeersregelinstallaties;
H. In te stemmen met het voorstel voor de verbetering van de
toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de concessiegebieden
Haarlem/ IJmond en Gooi en Vechtstreek door ophoging van de
halteperrons naar 18 cm.
3. Provinciale Staten te informeren.

1.

In te stemmen met het als volgt aanvullen van het ontwerp-besluit behorend bij
voordracht Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp:
“ 4. Wanneer provinciale staten akkoord gaan met de in het kader van de
Extra Investeringsimpuls Noord-Holland voorgestelde opcentenverhoging
(voordracht 61), het in dit besluit beschikbaar gesteld krediet niet ten laste te
brengen van de bestemmingsreserve UNA maar te activeren (25 jaar; rente 5%)
en de daarmee samenhangende kapitaallasten te dekken uit de
opcentenverhoging.”
2. Provinciale Staten hierover te berichten per brief.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 september 2005
Onderwerp
3.
Bestedingen BDU 2006

4.
Uitvoering Extra
Investeringsimpuls, onderdeel
Verbetering museumaanbod

5.
Tussenrapportage Agenda
voor Europese Strategie

Besluit

Het college besluit:
1. Het bijgevoegde bestedingenplan Brede Doeluitkering (BDU) 2006
voorlopig vast te stellen;
2. Ten behoeve van het overleg in de verkeer en vervoerberaden
(gemeenten), met buurprovincies en het ROA het bestedingenplan BDU
aan te vullen met een bredere schets van inspanningen van de provincie
(investeringen in verkeer en vervoer, exploitatie openbaar vervoer);
3. Provinciale Staten aan de hand van bijgevoegde brief te informeren;
4. De portefeuillehouder te machtigen het bestedingenplan vast te stellen en
aan te bieden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Het college besluit:
1. Inliggende voordracht vast te stellen ( na aanpassingen waartoe de
portefeuillehouder gemachtigd wordt) en daarmee aan PS voor te stellen:
a. In te stemmen met de uitwerking van het project Verbetering van
museumaanbod als onderdeel van de Extra Investeringsimpuls voor Zorg
en Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal-culturele infrastructuur;
b. Gedeputeerde Staten opdracht te geven uitvoering te geven aan het project,
op een wijze zoals omschreven in de onder a genoemde uitwerking;
c. Het bij de Voorjaarsnota 2005 geraamde bedrag ad € 2,3 miljoen voor
Verbetering van museumaanbod met € 1.400.000,- te verhogen naar €
3.700.000,-;
d. De begrotingsbijlage Subsidielijst buiten verordening bij de Najaarsnota
2005 als volgt aan te vullen:
1. een bijdrage van maximaal € 378.000,- aan de Stichting
Verzetsmuseum in Amsterdam voor gedeeltelijke vernieuwing
van het Verzetsmuseum;
2. een bijdrage van maximaal € 322.000,- aan de Stichting
Geologisch Museum Hofland voor uitbreiding en herinrichting
van het Geologisch Museum Hofland tot een Geologisch Museaal
Educatief Centrum.
e. In de begrotingsbijlage Subsidielijst buiten verordening bij de begroting
2006 op te nemen een bijdrage van maximaal € 3.000.000,- aan de
gemeente Amsterdam voor uitbreiding en renovatie van het Stedelijk
Museum te Amsterdam;
f. De onder c genoemde bijdrage in de begroting te ramen en het aanvullende
krediet ad € 1.400.000,- ten laste te brengen van de voor de Extra
Investeringsimpuls gereserveerde middelen binnen de bestemmingsreserve
UNA.
2. Alle musea, die een bijdrage ontvangen uit de Extra Investeringsimpuls, te
verzoeken om:
a. in het gebouw en in publicaties op een aantrekkelijke en passende
wijze kenbaar te maken, op welke manier de provincie Noord-Holland
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het initiatief;
b. mee te werken aan het onder deskundige begeleiding kennis laten
maken van de (school)jeugd met de historie en/of diverse vormen van
cultuuruitingen, wanneer dat nog niet in voldoende mate gebeurt.
Het college besluit:
1. De tussenrapportage over de beleidsnota ‘Agenda voor Europese Strategie
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
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Onderwerp

Besluit

(AES)
2.

3.

4.

5.

6.

2003-2007, Grip op Europa’ vast te stellen;
De volgende aanpassingen in beleid aan Provinciale Staten voor te leggen:
a) Maritime policy in 2006 toevoegen aan de prioritaire lobbydossiers en
e-government afvoeren als prioritair lobbydossier;
De volgende aanpassingen in de uitvoering van het Europabeleid vast te
stellen:
a) De rapportage over de uitvoering van het jaarlijkse werkplan Europa
vindt in vervolg plaats via de reguliere rapportages van de P&C
cyclus; er wordt geen aparte halfjaarrapportage meer opgesteld;
b) Het Europaproof-traject wordt in 2006 afgerond;
c) Onderzocht wordt of en zo ja op welke wijze deinformatievoorziening
’Noord-Holland op de hoogte’ plaats kan (gaan) vinden met andere
partners;
Voor het overige het beleid en de afgesproken uitvoering te continueren,
waarbij een integrale handelswijze ten aanzien van Europa in de organisatie
uitgangspunt blijft;
Indien de evaluatie van de Randstadsamenwerking daar aanleiding toegeeft
te zijner tijd opnieuw te bezien of aanpassingen in beleid of uitvoering
noodzakelijk zijn;
Provinciale Staten
a) de tussenrapportage toe te zenden,
en middels inliggende brief:
b) voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde beleidsaanpassing en
c) te informeren over de voorgenomen wijzigingen in de uitvoering.

6.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
van het statenlid mevrouw drs.
S. Baggerman (PvdA), over de
woningbouw in NoordHolland
7.
Provinciale Verkenning ILG
Het college besluit:
1. De afspraken uit de landelijke contourennota ILG over te nemen als het kader
voor de invoering van een ILG in Noord-Holland en de overdracht van
verantwoordelijkheden en budgetten van Rijk naar provincie.
Kernpunten in de contourennota zijn:
• De provincie stelt een provinciaal Meerjarenprogramma voor het landelijk
gebied op dat de basis is voor financiering van Rijk, EU (POP2) en
provincie;
• Rijk en provincie werken de afspraken over de prestaties, verantwoording
en financiering uit in een convenant (prestatiecontract 2007-2013);
• Invoering van het ILG op 1 januari 2007;
• Het Rijk stort de Rijksgelden voor realisatie op een provinciale rekening
bij het Nationale Groenfonds, waarvan de provincie bankpashouder wordt.
2. Het voorbereidingskader voor het ILG vast te stellen met als kernpunten:
• Bundeling van bestaande gelden, regelingen en doelen in een provinciaal
meerjarenprogramma en deelverordening;
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Onderwerp

Besluit
•

3.

4.

5.
6.
7.

Het uitwerken van afspraken met het Rijk in een uitvoeringsconvenant
2007 - 2013 over de te realiseren Rijksdoelen en de te verkrijgen
Rijksbijdragen;
• Vereenvoudiging van de aanpak en organisatie in het landelijk gebied;
PS een mandaat te vragen om een eerste bod aan het Rijk te formuleren voor
de periode 2007 – 2013 uitgaande van het voorbereidingskader en overleg met
de partners;
Bij de invoering van het ILG vragen om vaststelling door PS van:
• Het beleidskader ILG;
• De provinciale middelen, bij vaststelling van de kaderbrief en
meerjarenbegroting voor 2007 en daarna;
• De provinciale deelverordening ILG;
• Het provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007 -2013;
• Het uitvoeringsconvenant 2007-2013 met het Rijk.
De bijgevoegde provinciale Verkenning ILG vrij te geven voor overleg met
stakeholders en andere betrokkenen in het landelijk gebied.
De bijgevoegde statenvoordracht ter vaststelling aan PS voor te leggen.
De coördinerend gedeputeerde ILG, Albert Moens, te mandateren redactionele
verbeteringen in de Provinciale Verkenning ILG door te voeren.

8.
Vaststellen van de tarieven
Het college besluit:
nazorgheffing stortplaatsen
1. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2005 in te trekken en de “
2006 (tarieventabel 2006) en
tarieventabel 2006” , behorende bij en deel uitmakende van de “ Verordening
de begroting 2006 van het “
op de heffing en de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen Provincie
Fonds nazorg gesloten
Noord-Holland 1999” vast te stellen;
stortplaatsen Provincie Noord2. Provinciale Staten voor te stellen de begroting voor het jaar 2006 van het “
Holland” .
Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland” vast te stellen;
3. De ontwerpvoordracht vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten;
4. Na vaststelling door Provinciale Staten van de “ tarieventabel 2006” de
tarieventabel voor 2006 te publiceren in het Provinciaal blad.
9.
Vaststelling van de rapportage Het college besluit:
“ Beoordeling Eindmeting” in a) De rapportage “Beoordeling Eindmeting” in het kader van de professionalisering
het kader van de
van de handhaving vast te stellen.
professionalisering van de
b) Voor negen organisaties (gemeenten Blaricum, Drechterland, Heemstede,
handhaving. Starten van de
Langedijk, Noorder-Koggenland, Opmeer, Venhuizen, Wieringen en
aanwijzingsprocedure bij
Wieringermeer) die op grond van deze rapportage niet voldoen aan de
negen organisaties.
kwaliteitscriteria, de procedure in gang te zetten om te komen tot een aanwijzing
om de kwaliteit van de handhaving te verbeteren.
c) De rapportage in het kader van de actieve informatieplicht ter kennisname aan
Provinciale Staten aan te bieden.
10.
Samenvoeging Medemblik,
Noorder-Koggenland en
Wognum; aanbieding
herindelingsadvies aan
Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Het college besluit:
1. Het door de gemeenteraden van Medemblik, Noorder-Koggenland en
Wognum op 23 juni 2005 vastgestelde herindelingsadvies met een positief
advies door te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, met de aanbeveling om te bevorderen dat de
voorgenomen samenvoeging (toch) kan ingaan op 1 januari 2007, met de
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Besluit

(BZK)
2.

11.
Voorstel uitzondering op
aanbestedingsregels inzake
inhuur projectleider plus
ondersteuning ten behoeve
van project ‘ Coördinatie
iepziektebestrijding’

12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) inzake
APPA-uitkering H.M.
Meijdam
13.
Versterken samenwerking
Flevoland

14.
Streekplanuitwerking
Bedrijventerrein Amstelveen
Zuid

aantekening dat het gaat om de huidige grenzen van de drie gemeenten.
In verband met het besluit onder 1 niet eerder te besluiten op een eventuele
grenscorrectie dan het najaar van 2006.

Het college besluit:
a. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels door aansluiting te zoeken bij
de derde uitzondering van de provinciale aanbestedingsregels (opdrachten
waarvan aangetoond kan worden, dat er onvoldoende geschikte kandidaten zijn)
inzake de opdracht tot het inhuren van een projectleider inclusief technische en
secretariële ondersteuning bij het Ingenieurbureau Amsterdam (IBA) ten
behoeve van het project ‘Coördinatie iepziektebestrijding’;
b. toestemming te verlenen aan het hoofd van de afdeling B&U om de opdracht tot
uitvoering te verlenen.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit kennis te nemen van de dossiers waarop de provincies Flevoland en
Noord-Holland met behoud van de eigen politieke uitgangspunten de samenwerking wil
voortzetten dan wel intensiveren

Het college besluit:
1. Het amendement van Provinciale Staten over te nemen en de hierin gestelde
teksttoevoeging met een enkele woordaanpassing toe te voegen aan de
streekplanuitwerking;
2. De streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid vast te stellen;
3. De bijgaande aanbiedingsbrief te verzenden aan Provinciale Staten.

15.
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 combinatiegebouw op de hoek Rustenburg/Rozengracht te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Zaandam, gemeente Zaanstad,
- bouw 35 senioren appartementen aan de Florastraat te Blokker, gemeente Hoorn,
16.
Bestemmingsplan
Bedrijventerrein Amstelveen
Zuid, Amstelveen

Het college besluit:
- het bestemmingsplan Bedrijventerrein Amstelveen Zuid goed te keuren;
- reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben
gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel.
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Onderwerp

17.
Toepassingsgebied
Landschapsverordening
Noord-Holland 2005

18.
Woonruimteverdeling

19.
Rapportage Luchtkwaliteit
2004

20.
Regionale Woonvisie NoordKennemerland

Besluit

Het college besluit:
1. ter uitvoering van artikel 2, lid 3 en 4, van de Landschapsverordening NoordHolland 2005 bijgaande kaarten met het toepassingsgebied van de verordening
vast te stellen;
2. de vastgestelde kaarten ter kennisneming aan Provinciale Staten, gemeenten,
waterschappen en andere belanghebbende te zenden;

Het college besluit:
A. te concluderen dat de voorgenomen ambitie met het project Transparante
woningmarkt (vorming van één huurwoningmarkt) dient te worden bijgesteld en
voorshands dient te worden beperkt tot de volgende deel-activiteiten:
1. Afstemmen en stroomlijnen van de regels en de systemen voor toewijzing
en toelating in elk van de regio’s Kop van Noord-Holland, Westfriesland.
ROA en IJmond.
2. Blijven inzetten op versobering van toewijzingsregels en het tegengaan van
niet-functionele en informele drempels in de regio’s
3. Bevorderen bovenregionale samenwerking in Noord-Holland Noord.
4. Stimuleren incidentele oplossingen voor “verzachten van grenzen”.
5. Inspelen op eventuele ontwikkelingen rond de Huisvestingswet.
6. Stimuleren dat het vrijkomend woningaanbod in Noord-Holland op één
internetportal wordt gepubliceerd.
B. PS hierover te informeren.

Het college besluit:
1. De rapportage Luchtkwaliteit Provincie Noord-Holland 2004 vast te stellen en aan
te bieden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
2. De rapportage te verspreiden naar de gemeenten die op grond van het Besluit
luchtkwaliteit 2001 en het Besluit luchtkwaliteit 2005 rapportageplichtig zijn.
3. Actie te ondernemen richting gemeenten die mogelijk nalatig zijn bij het
rapporteren

Het college besluit:
1. 1. kennis te nemen van de concept-Regionale Woonvisie NoordKennemerland en hun waardering uit te spreken voor de voortvarende
aanpak van het regionale overleg om tot deze Woonvisie te komen.
2. niet in te stemmen stemmen met door de regio gewenste bouwlocaties die
niet passen in het beleid vastgesteld in het Ontwikkelingsbeeld NoordHolland-Noord.
B. het commentaar op de concept-Regionale Woonvisie vast te stellen en dit
commentaar toe te zenden aan PS.
C. PS over de concept-Regionale Woonvisie Noord-Kennemerland te informeren door
middel van bijgaande brief.
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Besluit

21.
Beslissing omtrent
Het college besluit:
goedkeuring bestemmingsplan
1. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
“ Landelijk Gebied” ,
18, 19, 20, 21 en 22 mede te delen dat hun bedenkingen in de beschouwing zijn
gemeente Uithoorn
betrokken;
2. Reclamant genoemd onder 4 (compensatie voor Amstelgroen), 7 (bestemming
(Ag(z)) en zonering (Ar) van een perceel aan de Vuurlijn/Hoofdweg),
11 (glastuinbouw Iepenlaan) mede te delen dat hun bedenkingen niet in de
beschouwing zijn betrokken voor zover die betrekking hebben op de tussen
haakjes genoemde onderwerpen.
3. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21 en 22 mede te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben
gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
4. reclamanten genoemd onder 10 mee te delen, dat hun bedenkingen aanleiding
hebben gegeven aan een plandeel de goedkeuring te onthouden;
5. het bestemmingsplan “Landelijk Gebied” goed te keuren, met uitzondering
van:
• de met rode omlijning aangegeven gebieden op de plankaart;
• artikel 2, vierde lid sub e, in de tweede regel van de tabel aan het
woord “bedrijfswoning”, aan het * sterretje (in de tweede kolom) en
aan de woorden “een, tenzij anders op de plankaarten 1 tot en met 4
aangegeven en mits aanwezig op het moment van ter visielegging van
het ontwerpbestemmingsplan; ter plaatse van de nadere aanwijzing
(w) is, in afwijking hierop een nieuwe bedrijfswoning toegestaan.”.
• artikel 6, eerste lid, sub y van de voorschriften;
6. in verband met artikel 11, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
te verklaren dat het gemeentebestuur de besluiten tot uitwerking en wijziging
zoals bedoeld in de artikelen 23, vierde, vijfde en achtste lid, 24, derde en
vijfde lid, 25, vierde lid, 26, vierde en zesde lid, 27, derde en vijfde lid en
artikel 29 van de voorschriften niet ter goedkeuring hoeft aan te bieden, tenzij
tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of meer zienswijzen zijn
ingediend.

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

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58

12, 13
1, 2, 3
14, 15, 16, 21
4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,18, 19, 20,
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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