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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 augustus 2005
Onderwerp

1.
Bedrijventerreinenbeleid

Besluit

Het college besluit:
1. De tussentijdse evaluatie van het bedrijventerreinenbeleid op te maken op
basis van de rapporten: Evaluatie HIRB, de Zoekopgave 360 ha
bedrijventerrein in Noord-Holland Zuid, Reactie op Logica van de
Lelijkheid.
2. Te constateren dat
a. de door ons ingezette lijn (Collegeprogramma: ”in eerste instantie te
voorzien in de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen door actieve
herstructurering en herinrichting van bestaande bedrijventerreinen”) goede
resultaten boekt via het herstructureringsprogramma (HIRB);
b. de meerjarenbegroting geen ruimte biedt voor verdere versnelling van de
herstructureringsopgave en dat het beperkte HIRB-budget de selectie van
kwalitatief beste projecten afdwingt.
3.

Te concluderen dat in Noord-Holland Zuid in plaats van de gezochte 360 ha
mogelijk één nieuw groot bedrijventerrein van 50 ha ruimtelijk geregeld kan
worden (in de onderhanden Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer/Bollenstreek). Te concluderen dat daarmee de uitwerking
van de Streekplan Noord-Holland Zuid op dit punt verder niet kan worden
gerealiseerd. Te kiezen voor verdere intensivering van ruimtegebruik en
overloop naar Noord-Holland Noord en Flevoland.

4.

Te constateren dat binnen de HIRB- programmadoelstelling van 15 %
ruimtewinst (amendement 10-1 van 10-02-2003) een aantal individuele
projecten een lager percentage maximale ruimtewinst zal kennen.

5.

De zorg te begrijpen van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland over de
‘lelijkheid’ van bedrijventerreinen, te constateren dat wij een beperkte rol
hebben en een uitbreiding van die rol andere instrumenten vergt en inbreuk
maakt op de verantwoordelijkheid van gemeenten, en besluiten het
Beeldkwaliteitsplan en de Regionale Bedrijventerrein Visie:
a. in te zetten in Noord-Holland Noord om de kwaliteit van bedrijventerreinen
te verbeteren;
b. op vrijwillige basis in te zetten in Noord-Holland Zuid, en een verdergaande
verplichting in te brengen in een volgende streekplanherziening;
c. via een conferentie ruimtelijke kwaliteit, te organiseren in 2006, breder te
communiceren.
6.

Een onderzoek in te stellen tot het mengen van lichte bedrijfscategorieën en
woningbouw en afhankelijk van de uitkomsten daarvan over het opstarten
van een apart stimuleringsprogramma mengen van wonen en werken te
besluiten.

7.

De verdere uitwerking van de ambtelijke voorstellen ter verbetering van het
HIRB en de Regionale Bedrijventerreinen Visie en maatregelen als reactie
op Logica van de Lelijkheid te mandateren aan portefeuillehouder Schipper,
zij het dat een deel van de taak zal worden uitgevoerd door gedeputeerde
Hooijmaijers in het kader van de Task Force Ruimtewinst.
PS te informeren over bovenstaand besluit.

8.
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2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden met een wijziging vast.
van het statenlid drs. B. Heller
(GroenLinks), over het
werkbezoek op 4 juli 2005 van
de ministeries van VROM en
Verkeeer en Waterstaat aan
het Naardermeer

3.
Overeenkomst Omlegging A9
Badhoevedorp

4.
Oefenen inzet ambulancezorg
bij rampen

Het college besluit:
1. In te stemmen met de tekst van de overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp
(en de projectscope die hiervan onderdeel uitmaakt);
2. PS voor te stellen een provinciale financiële bijdrage van € 15 miljoen toe te
kennen aan het Rijk ten behoeve van de omlegging van de A9 bij
Badhoevedorp met als randvoorwaarden:
1) De bijdrage wordt niet geïndexeerd en is inclusief BTW (lumpsum
bijdrage);
2) De bijdrage wordt beschikbaar gesteld uiterlijk zeven maanden na
ondertekening van de overeenkomst, zijnde het uiterste moment
waarop een voorkeursvariant, zoals bedoeld in de overeenkomst, is
vastgesteld;
3) De provincie betaalt een rentevergoeding bij een latere betaling dan
het moment genoemd onder punt 2.
4) De provinciale bijdrage vervalt wanneer niet uiterlijk 7 maanden na
ondertekening van de overeenkomst een voorkeursvariant is
vastgesteld;
5) De provinciale bijdrage wordt beschikbaar gesteld aan het Rijk als een
tekortsubsidie: Indien de investeringen lager uitvallen dan € 300
miljoen, dan wordt de provinciale bijdrage naar rato verlaagd.
6) Indien niet voor 31 december 2011 een tracébesluit is genomen of
indien het project op 1 januari 2020 niet gereed is of op het moment
eerder dan 1 januari 2020 wanneer blijkt dat het project niet wordt
gerealiseerd, betaalt het Rijk uiterlijk na drie maanden na deze
constatering de provinciale bijdrage terug, inclusief wettelijke rente
over de periode waarin zij over de provinciale bijdrage beschikte;
c. De genoemde bijdrage ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve UNA in het kader van de Extra
Investeringsimpuls Noord-Holland, onderdeel weginfrastructuur.
3. De inliggende voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en deze
middels inliggende brief in het kader van de Extra Investeringsimpuls NoordHolland aan provinciale staten te sturen;
4. De gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen om na verkregen
instemming van provinciale staten de bestuursovereenkomst te ondertekenen
namens de provincie Noord-Holland;

Het college besluit:
a. In te stemmen met bijgaande notitie “Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen
en grootschalige ongevallen” naar aanleiding van het rapport “Oefenen?
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b.

c.

5.
Provinciaal Actieplan
Luchtkwaliteit 2005

6.
Regionaal Actieplan
Luchtkwaliteit N201+

7.
Lucht & Leven. N201+: weg
van iedereen

Noodzaak!” van de Inspectie van de Gezondheidszorg.
Met bijgaande brief er bij de Minister van VWS op aan te dringen spoedig de
noodzakelijke voorwaarden te realiseren voor het oefenen van de bestrijding
van de gevolgen van rampen en zware, grootschalige ongevallen door de
meldkamers ambulancezorg en ambulancediensten.
Met bijgaande brief de notitie en een kopie van de brief aan VWS aan PS te
sturen als antwoord op vragen van de Statenleden mevrouw E.P. van GaalenHaanstra en de heer W. Opmeer, gericht aan het lid van uw college mevrouw R.
Kruisinga.

Het college besluit:
1. het Provinciaal Actieplan Luchtkwaliteit 2005 vast te stellen;
2. in te stemmen met de daarin genoemde acties en maatregelen en deze zonodig
verder uit te werken;
3. de met de uitvoering van de noodzakelijke acties en maatregelen gemoeide
financiële middelen vrij te maken binnen de beschikbaar gestelde budgetten
voor concrete projecten en/of het voor het beleidsveld milieu beschikbare
budget voor luchtkwaliteit;
4. Provinciale Staten in kennis te stellen van het Provinciaal Actieplan
Luchtkwaliteit 2005.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de gemeentelijke maatregelen en acties in het Regionaal
Actieplan Luchtkwaliteit N201+ dat is opgesteld in samenwerking tussen
provincie en de betreffende gemeenten, zoals deze door de colleges van B&W
van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer en Uithoorn op 26
juli 2005 zijn vastgesteld;
2. in te stemmen met de daarin van de provincie gevraagde acties en met de
daarin genoemde provinciale maatregelen. (separaat zal uw college het voorstel
‘ Lucht &Leven. N201+: weg van iedereen’ ter besluitvorming worden
voorgelegd, waarin uitgevoerd onderzoek naar de luchtkwaliteit ter
onderbouwing van de saldobenadering verder wordt toegelicht);
3. de met de uitvoering van de acties en maatregelen gemoeide financiële
middelen vrij te maken binnen beschikbare provinciale begrotingsgelden of
daarvoor extra geld te verschaffen;
4. Provinciale Staten in kennis te stellen van het Regionaal Actieplan
Luchtkwaliteit N201+.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek ‘ Effectbeoordeling
luchtkwaliteit Masterplan N201+ en de saldobenadering’;
2. de saldobenadering zoals verwoord in het goedkeuringsbesluit’1e herziening
N201-zone’ van 23 augustus 2005 als leidraad te gebruiken voor toekomstige
ruimtelijke procedures
3. kennis te nemen van het feit dat onderzoek naar maatregelen om de
luchtkwaliteit te verbeteren loopt (en in december 2005 gereed is) en dat
nadere besluitvorming (in februari 2006) wordt voorgelegd op basis van een
milieu kosten/batenanalyse waarbij de berekende milieueffecten worden
afgezet tegen reeds bereikte milieueffecten;
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4.
5.
6.
7.

8.
Resultaten Project ‘ Robein’

de noodzakelijke kredieten voor de onder 3 genoemde maatregelen aan te
vragen bij PS zodra de geraamde kosten daarvan bekend zijn;
met inachtneming van de besluiten 1 t/m 4 de planologische procedures voor
het project N201+ voort te zetten;
bovenstaande besluiten en de inhoud van de nota geheim te houden tot aan het
moment van besluitvorming
Provinciale Staten via bijgevoegde brief te informeren.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten uit het zogenoemde project ‘Robein’ (doorlichting
ruimtelijke plannen en projecten, bedrijventerreinen, infrastructuur op de aspecten
flora en fauna, externe veiligheid, geluid en luchtkwaliteit);
2. de twee aanbevelingen van de projectgroep ‘Robein’ over te nemen, te weten:
a. de ‘Robein-toets’ structureel in te voeren in het werkproces ‘toetsing van
gemeentelijke bestemmingsplannen’ en dit intern organisatorisch te
verankeren;
b. de ‘Robein-toets’ structureel in te voeren bij de provinciale ruimtelijke en
infrastructurele plan- en projectvorming en dit intern organisatorisch te
verankeren.
3. Provinciale Staten door middel van inliggende brief in kennis stellen van de
resultaten van het project ‘Robein’ .

9.
Beslissing omtrent
goedkeuring bestemmingsplan Het college besluit:
“ 1e herziening N201-Zone”,
1. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3 en 4 mede te delen dat hun bedenkingen in
gemeente Aalsmeer
de beschouwing zijn betrokken;
2. reclamanten genoemd onder 5,6 en 7 mede te delen dat hun bedenkingen niet
in de beschouwing zijn betrokken;
3. reclamanten genoemd onder 1, 2, 3 en 4 mede te delen, dat hun bedenkingen
geen aanleiding hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig
plandeel;
4. het bestemmingsplan “ 1e herziening N201-Zone” goed te keuren, met
uitzondering van de met rode omlijning aangegeven gebieden op de plankaart.
10.
Streekplan Noord-Holland
Zuid-partiele herziening
Amsterdam ZuidasParkeernorm wonen

Het college besluit:
- De voordracht inzake de partiele herziening van het streekplan Noord-Holland
Zuid ‘Amsterdam Zuidas Parkeernorm Wonen’ vast te stellen
- Deze voordracht ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten door
middel van inliggende brief.
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11.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- een theetuin met botenverhuur, gemeente Waterland,
- de aanleg van een recreatiepad in het Heemstederveld, gemeente Heemstede,
- het vernieuwen/vervangen van een woonhuis Middenweg 22 te Noordbeemster,
gemeente Beemster,
- verbouw agrarische schuur ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders,
Belkmerweg 95, Sint Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- bestemmingsplan bedrijventerrein Zuiderkogge, gemeente Venhuizen,
(bestemmingsplan De Draai, gemeente Heerhugowaard,
- bestemmingsplan De Cocksdorp, gemeente Texel,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan De Eenhoorn, stadsdeel Oost/ Watergraafsmeer,
- bestemmingsplan Marken, gemeente Waterland,
- bestemmingsplan Zuidpolder-Oost, gemeente Edam-Volendam,

12.
Aanpassingswet uniforme
openbare
voorbereidingsprocedure
Awb; WRO

Het college besluit:
1. Burgemeester en Wethouders van de gemeenten in Noord-Holland en het
Dagelijks Bestuur van de stadsdelen van Amsterdam te informeren over
Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb in relatie
tot gemeentelijke ruimtelijke plannen en onze benadering daarvan.
2. Provinciale Staten te informeren door toezending van de brief aan de
gemeenten en stadsdelen.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn
K. van Eerde

tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 46 39

2,3,
9,10,11,12
4,
5,6,7,8,
1,

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. 23-08-2005 openbaar
Datum:23-08-2005

