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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 januari 2005

Onderwerp

Besluit

1.
Het college stelt de antwoorden vast
Beantwoording statenvragen
van het statenlid dhr. P.A. Prins
(Fractie Prins) inzake toekomst
politiepost KLPD in Den
Helder.
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP) inzake kosten 0900nummers OV-Taxi
3.
Maximumsnelheden en
milieuknelpunten

4.
Eenjarige CVV-overeenkomst
met Connexxion

Het college stelt de antwoorden vast

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “maximumsnelheden op het
verkeersnetwerk in Noord-Holland”;
2. Bij brief de minister van Verkeer en Waterstaat steun te betuigen aan haar
voornemen de snelheid op de A10-west te verlagen en de snelheid op een
deel van de A6 te verhogen, maar het voorstel tot het verhogen van de
snelheid op andere autosnelwegen af te wijzen of te verbinden aan het halen
van de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit;
3. Het project “herziening maximumsnelheden op provinciale wegen” op te
nemen in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI);
4. Opdracht te geven tot onderzoek naar de vraag of het instellen van flexibele
snelheden op een (groot) deel van het verkeersnetwerk in de provincie
Noord-Holland kan bijdragen aan een optimalisering in de afweging tussen
bereikbaarheid, milieu en verkeersveiligheid;
5. Provinciale staten door middel van bijgaande brief te informeren;
6. De partners in het platform bereikbaarheid, alsmede de deelnemers aan de
provinciale verkeers- en vervoerberaden bij brief te informeren.

Het college besluit:
1. Een overeenkomst betreffende Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (OVTaxi) Zuid-Kennemerland/IJmond te sluiten voor de duur van één jaar met
Connexxion Taxi Services B.V. van 1 januari 2005 tot 1 januari 2006.
2. Een (verplichte) Europese aanbestedingsprocedure te starten voor dit CVVvervoer, zodat aanbesteed vervoer per 1 januari 2006 kan gaan rijden.
3. In het kader van een nieuwe aanbesteding een nieuwe bestuursovereenkomst te
sluiten met de Wvg-gemeenten in het betreffende gebied.
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.
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5.
Het college stelt de antwoorden vast
Beantwoording statenvragen
van de statenleden dhr. Van
den Hout en mw. Worm-de
Moel (CDA), inzake Europese
subsidiemogelijkheden voor de
Tweede Zeesluis
6.
Het college stelt de antwoorden vast
Beantwoording statenvraten
van het statenlid dhr. H. Putters
(SP) inzake ambulancezorg
Enkhuizen
7.
Marsrouteplan 2005-2007
Het college besluit:
1. Het Marsrouteplan 2005-2007 voor bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland
vast te stellen;
2. Het Marsrouteplan 2005-2007 voor bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland
in te dienen bij de Landelijke Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing en bij het
ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur;
3. Het Marsrouteplan 2005-2007 voor bibliotheekvernieuwing in NoordHolland ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.
8.
Het college stelt de antwoorden vast
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
financiële problemen
ziekenhuizen Amsterdam-West

9.
Het college stelt de antwoorden vast
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
financiële kwesties RPCP NHN
10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
functioneren NISBO
11.
Financiering
Waterbergingsproject Twisk

Het college stelt de antwoorden vast

Het college besluit:
1. een subsidie van maximaal € 202.148 aan het hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier als provinciale bijdrage in de totale financiering van het
waterbergingsproject Twisk te betrekken bij de integrale afweging van
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1.
1.

voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2005;
onder nader aangegeven condities in te stemmen met garantstelling (voor
het geval onverhoopt de EU-bijdrage uit het Plattelands
OntwikkelingsProgramma van € 1.128.591 niet beschikbaar komt) voor een
bedrag van maximaal € 564.295,50 en dit voor te leggen aan PS in het
kader van de Voorjaarsnota 2005;
het waterbergingsproject Twisk het hoogst te prioriteren bij het in 2005 of
2006 beschikbaar komen van EU-middelen bij het
PlattelandsontwikkelingsProgramma;
in bijgaande brief aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
de voorgestelde verdeling van de kosten en risico's te geven.

12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen en Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
verklaringen van geen bezwaar - Realiseren semi overdekte kunstijsbaan met ontsluiting van het plangebied De
Blauwe Berg te Hoorn;
artikel 19 WRO c.a.
- bouwplan Noorderpad 35 te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster;
- bouwplan Rozendaal 10 te Monnickendam, gemeente Waterland.
- het inrichten van een gebied aan de zuidzijde van De Weel als natuurgebied
alsmede het realiseren van een praktijkruimte met (toekomstige) woning in dat
gebied, Gemeente Niedorp.
- aanleg van fiets- en voetgangersbrug en het aanpassen van het Oosterspoorplein
nabij het NS-station, gemeente Hilversum.
- het veranderen van de gebouwen Leidseplein 26 e.a. voor de Stadsschouwburg,
gemeente Amsterdam..
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
correctieve en partiële herziening bestemmingsplan Wervershoof – Bebouwde kom.
13.
Beslissing omtrent goedkeuring Het college besluit:
bestemmingsplan “1e
1. Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan “1e herziening N201Zone”.
herziening N201-Zone”,
2. In afwijking van artikel 30, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
gemeente Aalsmeer
te bepalen dat het nieuwe plan moet worden vastgesteld binnen de termijn van
zes maanden, tenzij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State een voorlopige voorziening treft waarbij deze verplichting
wordt gestuit.
14.
Aanvulling en wijziging
doorlopende
procesmachtigingen
15.
Verslagen en programma’s
ambtsbezoeken door de CdK
aan Diemen, Wieringermeer
en Stede Broec

Het college besluit:
Om de lijst met personen, die doorlopend gemachtigd zijn als
procesvertegenwoordigers namens het College van Gedeputeerde Staten het woord
te voeren in bestuursrechtelijke geschillen, gewijzigd vast te stellen.
Het college besluit:
Kennis te nemen van de verslagen en programma’s van de op 3, 9 en 17
december 2004 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken
aan de gemeenten Diemen, Wieringermeer en Stede Broec en kennis te nemen
van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen.
In de gemeente Diemen heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder
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de aandacht van GS brengt de suggestie vanuit de raad om gezamenlijk met
gemeenten naar het rijk te reageren op de rijksplannen over het (gedeeltelijk) vrij
laten van de huurprijzen.
In de gemeente Wieringermeer heeft de commissaris van de Koningin de
toezegging gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt:
a) het eventueel plaatsen van de gemeente onder provinciaal/preventief toezicht:
b) de ideeën in het plan Lievense ( met windenergie water binnen dijken
pompen en door uitstroom energie opwekken):
c) het idee om agrariërs te laten participeren in een windmolenpark:
In de gemeente Stede Broec heeft de commissaris van de Koningin de toezegging
gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt het gevaarlijke kruispunt
Raadhuisstraat – Drechterlandseweg (Westfrisiaweg) waar geen
verkeersreguleringsinstallatie (verkeerslichten) aanwezig is.

16.
Bodemsanering Broek in
Waterland (Wagengouw 32)

17.
Rol en positie van het SEON

Het college besluit:
In aanmerking nemend het bepaalde in de Wet bodembescherming, alsmede het
bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, besloten:
1. de heer A. Sturk en de heer J. Blakborn in hun bezwaar te ontvangen met
uitzondering van het bezwaar van de heer Blakborn tegen de cumulatie van
bevoegdheden van het betrokken Hoogheemraadschap;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 28 juni 2004, nr. 2004-15635, niet te herroepen;
4. voorzover het bezwaar betreft het niet opnemen van voorschriften voor het
plaatsen van twee damwandconstructies nemen wij bij deze beslissing in
overweging dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
(uitspraak van 6 mei 2004, 200303099/1) van oordeel is, dat aspecten die niet
zien op de bescherming van de bodem niet bij de beoordeling van een
saneringsplan aan de orde kunnen komen. Wij zijn van oordeel dat
voorschriften die het slaan van damwandconstructies verplicht stellen – waar,
zoals in onderhavig geval, geen sprake is van voorkoming van verspreiding
van verontreiniging maar veeleer van het tegengaan van zettingen –, niet zien
op belangen die de bescherming van de bodem beogen te dienen. Wij zijn van
oordeel dat op dit punt ook niet kan worden gesproken van namens ons
gedane toezeggingen aan bezwaarden tijdens de hoorzitting van 16 september
2004. In het licht van voormelde uitspraak zou naleving van deze
voorschriften, indien daar om zou worden verzocht, bij de rechter ook niet
kunnen worden afgedwongen. Tevens speelt bij ons oordeel een grote rol dat,
wil er van een toezegging sprake zijn, voldaan moet zijn aan het
dispositievereiste. In onderhavig geval is daaromtrent niets gesteld en is ook
niets gebleken; en
5. de bestreden beslissing als volgt aan te vullen: in Voorschrift 14 het woordje
“tot” te vervangen door: “onmiddellijk voorafgaand”.

Het college besluit:
- In verband met de gewijzigde provinciewet (d.d. 12/3/2003) vooralsnog het
Sociaal Economisch Overlegorgaan Noord-Holland (SEON) als adviesorgaan
voor GS te handhaven;
- Een evaluatie naar de impact van de SEON-adviezen op GS-besluiten te laten
uitvoeren;
- Naar aanleiding van deze evaluatie te besluiten over voortzetting en invulling
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van het SEON;

18.
Beslissing inzake goedkeuring
Kostentoedelingsverordening
Amstel, Gooi en Vecht 2005

Het college besluit:
- De besluiten van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht van 30 september 2004 en 25 november 2004 tot vaststelling van
de Kostentoedelingsverordening Amstel, Gooi en Vecht 2005 goed te keuren;
- Het goedkeuringsbesluit bij brief mede te delen aan het dagelijks bestuur van
het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en aan gedeputeerde staten van
de provincie Utrecht.
over de nummers:

R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
K.van Rijn
L.Zwart
K. van Eerde

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
tel. (023) 514 46 39

1, 14, 15
5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13,
11,18
16,
2,3,4
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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 25-01-2005 openbaar
Datum:25-01-2005

