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1. 
Vaststelling beleidsnota Een 
Goede Plek voor Ieder Bedrijf 
(locatiebedrijf) 
 

 
Het college besluit: 

- De beleidsnota Een Goede Plek voor Ieder Bedrijf vast te stellen 
- Hiervan mededeling te doen door middel van inliggende brieven aan de leden 

van Provinciale Staten en aan de gewesten, gemeenten en stadsdeelraden in 
Noord-Holland  

- De beleidsnota Het Juiste Bedrijf op de Juiste Plaats en het beleid ten aanzien 
van grootschalige en perifere detailhandsvoorzieningen en dat ten aanzien van 
megabioscopen en andere grootschalige voorzieningen in te trekken. 

- Te bezien of een nadere uitwerking nodig is van de rol van de provincie bij het 
Ruimtelijk Detailhandelsbeleid.(RDB) 

- De afdelingen ELM en RWB daartoe binnenkort een voorstel aan GS laten 
voorleggen 

 
  
2. 
Voorstel tot uitzondering van 
de aanbestedingsregels inzake 
onderhoudstoestand 
verharding 
 

 
Het college besluit: 

- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de 
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels voor de opdracht aan 
KOAC/NPC om de onderhoudstoestand van de verharding van alle provinciale 
wegen te meten (levering/dienst). 

  
3. 
Actualisering PMI 2005-2009 
 

 
Het college besluit: 
1. de Actualisering PMI 2005-2009 vast te stellen en deze toe te zenden aan 

Provinciale Staten; 
2. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten te verlenen ten behoeve van de 

uitvoering van het PMI:  
a) N201-22: Plaatsen geleiderail tussen hmp. 27,9 en 28,4   € 90.000,= 
b) N231-07: Plaatsing bushaltes, gemeente Aalsmeer € 165.000,= 
c) N239-01: Reconstructie kruispunt N239-Noordeinde, gemeente  

Noorder-Koggenland                                            € 370.000,= 
d) N242-04: Fietsbrug over de Schermerringvaart nabij het kruispunt  

N242-N508, gemeente Alkmaar                                  € 420.000,= 
e) N242-05: Reconstructie kruispunt N242-Kamerlingh Onnesweg,  

gemeente Heerhugowaard                                             € 1.650.000,= 
f) N242-08: Reconstructie kruispunt N242-Pannekeetweg, gemeente  

Heerhugowaard                                                            € 1.600.000,= 
g) N247-02: Reconstructie kruispunt N247-Katwouderzeedijk, gemeente  

Waterland                                                                            € 934.000,= 
h) alg-06: Investeringsprogramma flankerende maatregelen openbaar  

vervoer Noord-Holland Noord                               € 7.000.000,= 
i) alg-19: Bewegwijzering doorgaand verkeer Zuid-Kennemerland    

                                                                                                                        € 45.000,=      
j) ZT-02: Oosttak Zuidtangent (Hoofddorp-Uithoorn, cluster 2  

“Tracé Schiphol Rijk/Logistics Park” – grondverwerving  € 3.000.000,= 
k) ZT-07: Zuidtak Zuidtangent cluster 2 “Tracé Park van de 21e eeuw -  

grondverwerving                                                            € 2.000.000,= 
3. daartoe de ontwerp-Voordracht Actualisering PMI 2005-2009 vast te stellen; 
4. Provinciale Staten te vragen de Voordracht Actualisering PMI 2005-2009 te 

behandelen gelijktijdig met het Voorjaarsbericht 2005 (20 mei a.s.); 
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5. de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen om indien nodig nog 
aanpassingen te laten aanbrengen in de Voordracht en het besluit. 

  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw I.R. 
Tjon-Fo (GroenLinks), inzake 
“ discussie over Geniedijk” 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer A.A. 
de Vries (SP), gesteld op 24 
maart 2005 naar aanleiding 
van toepassing z.g. LD 
staalslakken van Corus 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
Evaluatie eerste Noord-
Hollands Jongerenpanel en 
Ontwerpvoorstel Noord-
Hollands Jongerenpanel 
2005/2006 
 

 
Het college besluit: 
 Kennis te nemen van de evaluatie van het eerste Noord-Hollands Jongerenpanel; 
 Het ontwerpvoorstel Noord-Hollands Jongerenpanel 2005/2006 vast te stellen en te 

kiezen voor een jongerenpanel georganiseerd volgens optie 1;  
 In principe een structureel budget ad 25.000 euro beschikbaar te stellen voor het 

Noord-Hollands Jongerenpanel; dit voorstel integraal af te wegen in het kader van 
de Voorjaarsnota 2005.  

 Personele consequenties nader te regelen bij de inrichting van de nieuwe 
organisatie; 

 Provinciale Staten te informeren over bovenstaande besluiten. 
  
7. 
Waterlands 
Wonen/toetsingsadvies 
Commissie voor de m.e.r. 
 

 
 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het positieve toetsingsadvies van de Commissie 
m.e.r. over de integrale toets Waterlands Wonen (ITWW); 

2. kennis te nemen van de conclusies (zie samenvatting) uit het 
toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.; 

3. het gedachtegoed uit de  Cultuurhistorische Verkenningen (gespreid 
bouwen met behoud van de cultuurhistorische waarden in het gebied; zie 
verder samenvatting) als uitgangspunt te nemen bij de keuze voor de uitleg 
locaties in de regio Waterland; 

4. bij het opstellen van het uitwerkingsplan Waterlands Wonen en de keuzes 
van de uitleglocaties de onderstaande leidraad te hanteren; 

• uitgangspunt de filosofie achter de cultuurhistorische 
verkenningen: het rapport ‘Bouwen voor Waterland 2020’;   

• de zoekgebieden uit het Streekplan NH Zuid en de regiovisie 
ISW te betrekken; 

• de integrale toets Waterlands Wonen vervolgens te gebruiken om 
tot een nadere selectie te komen;  

• de aanbevelingen (zie samenvatting) uit het toetsingsadvies van 
de Commissie voor de m.e.r daarbij te betrekken. 
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• Combineren van woon- en werkenfuncties  te onderzoeken 
5.  een LER te laten opstellen 

  
8. 
Reactie GS op concept-
Rapport van bevindingen 2004 
van PWC 
 

 
Het college besluit: 
a. de reactie van het college op het concept-rapport van bevindingen 2004 van PWC 

Accountants vast te stellen; 
b. de portefeuillehouder Financiën te machtigen zonodig aanpassingen aan te 

brengen in de stukken naar aanleiding van de behandeling in GS en na eventuele 
aanpassingen van het rapport door de accountant; 

c. de reactie van het college ter kennisneming zenden aan de leden van Provinciale 
Staten. 

d. De portefeuillehouder Financiën te belasten met de uitvoering van de actiepunten 
 9.  
Beantwoording statenvragen 
C.P.J. van Diest en C.A.G.M. 
van Montfort (CDA) over 
subsidieregeling voor jonge 
agrariërs. 

 
Het college stelt de antwoorden vast.  

 a)  
  
10. 
Besluitvorming positionering 
recreatieschappen 
 

 
Het college besluit: 
1. nu geen structuurwijziging door de voeren in de bestuurlijke positionering (omvang 

en indeling) van de recreatieschappen; 
2. de regie te nemen op het voortvarend oppakken van de aanbevelingen uit het advies 

van B&A “Recreatieschappen: een discussie waard” door samen met Recreatie 
Noord-Holland NV een plan van aanpak op te stellen; 

3. de recreatieschapbesturen per brief te informeren; 
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.   

11. 
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: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

- realiseren 58 woningen, renovatie Raad van Arbeid als kantoor en diverse 
woonwerkruimten in het gebied, gelegen tussen de Helderseweg, Geestersingel 
en Gashouderstraat te Alkmaar, 

- realiseren gascompressorstation in de gemeente Anna Paulowna 
- realiseren waterberging in de polder Obdam, gemeente Obdam 
- uitbreiden bedrijfsgebouwen c.a. t.b.v. loonbedrijf J. Vermaire &Zn, gemeente 

Anna Paulowna,  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan Noord-Zuidlijn , gemeente Amsterdam 
- bestemmingsplan Buskenblaserstraat, Amsterdam Bos en Lommer 

 
  
12. 
Beantwoording brief van 
SEON inzake locatiebeleid 
(ontwerp-beleidsnota Een 
Goede Plek voor Ieder 
Bedrijf) 
 

 
Het college besluit: 

- door middel van een (gewijzigde) brief te reageren op het advies van het SEON 
inzake de ontwerp-beleidsnota Een Goede Plek voor Ieder Bedrijf. 
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13. 
Beantwoording brief 
Samenwerkende Kamers van 
Koophandel in Noord-Holland 
inzake de ontwerp-beleidsnota 
Een Goede Plek voor Ieder 
Bedrijf 
 

 
Het college besluit: 

- Door middel van een (gewijzigde) brief de brief van de Samenwerkende 
Kamers van Koophandel inzake de ontwerp-beleidsnota Een Goede Plek voor 
Ieder Bedrijf te beantwoorden. 

 

  
14. 
Beantwoording brief VNHG 
inzake locatiebeleid (ontwerp-
beleidsnota Een Goede Plek 
voor Ieder Bedrijf) 
 

 
Het college besluit: 

- door middel van een (gewijzigde) brief te reageren op het advies van de VNHG 
inzake de ontwerp-beleidsnota Een Goede Plek voor Ieder Bedrijf. 

  
15. 
Aanpassing VAB beleid aan 
Ontwikkelingsbeeld NHN 
 

 
Het college besluit: 

- De herziening van de beleidsregels over de Vrijkomende Agrarische 
Bebouwing vast te stellen. 

  
16. 
Duurzame Energielijst 
1/5/2005-31/12/2005 
 

 
Het college besluit: 

- de Duurzame Energielijst 1/5/2005-31/12/2005 vast te stellen en te publiceren 
in het Provinciaal Blad. 

  
17. 
Interne professionalisering van 
de milieuhandhaving: 
Verificatierapport 
zelfevaluatie meting 
 

 
Het college besluit: 

1. de eindevaluatie en het verificatierapport m.b.t. de interne professionalisering 
van de milieuhandhaving van de Provincie Noord-Holland vast te stellen, zoals 
die is geverifieerd door Oranjewoud op 8 maart 2005. 

2. kennis te nemen van het eindverslag intern traject 2004 m.b.t. de interne 
professionalisering van de milieuhandhaving. 

3. in het kader van de actieve informatieplicht de Provinciale Staten te informeren. 
4. de eindevaluatie, na vaststelling, toe te zenden aan de provinciale regisseur. 

  
18. 
Project Zuidelijke 
IJmeerkust/Muidense kust 
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de samenvatting ten aanzien van de voortgang van het 
project Zuidelijke IJmeerkust/Muidense kust. 

  
19. 
Taskforce leefbaarheid 
Velsen-Noord 
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de korte weergave en afsprakenlijst van het overleg van 11 
april 2005 tussen wethouder Romeyn (gemeente Velsen) en gedeputeerde 
Moens over de taskforce leefbaarheid Velsen-Noord ( met opmerkingen 
hierover). 

  
20. 
Projectnota/MER en Ontwerp-

 
Het college besluit: 
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dijkversterkingsplan 
Enkhuizen-Hoorn 
 

1. de Projectnota/MER Dijkversterking Enkhuizen-Hoorn te aanvaarden; 
2. in beginsel in te stemmen met het Ontwerp-dijkversterkingsplan Zuiderdijk 

van Drechterland, tussen Enkhuizen en Hoorn, inclusief de voorgestelde 
natuurcompensatie; 

3. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met bijgaande brief te 
informeren.   

  
21. 
Waddenzee; Strategische 
milieubeoordeling 
Planologische Kernbeslissing 
(PKB) Waddenzee 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de conceptbrief van de Stuurgroep Waddenprovincies aan het 

ministerie van VROM betreffende het advies van de Waddenprovincies over de 
reikwijdte en de inhoud van de Strategische milieubeoordeling over deel 3 van de 
PKB Derde Nota Waddenzee; 

2. gedeputeerde Poelmann te machtigen naar aanleiding van eventuele reacties vanuit 
de colleges van GS van Friesland en Groningen de brief op onderdelen aan te 
passen. 

  
22. 
Brief Werkgroep 
Kenniseconomie en Innovatie 
cie ELE 
 

 
Het college besluit: 

• Kennis te nemen van de reactie van de Werkgroep Kenniseconomie en 
Innovatie van de commissie ELE (brief d.d. 8 maart 2005, stuknr. 2005-11814) 
op het “Plan van aanpak kenniseconomie Noord-Holland 2004-2007” (GS-
besluit nr.2005-15616 d.d. 14-12-2005). 

• Conform het bovengenoemde GS-besluit en de reactie daarop van deze 
statenwerkgroep: 
‐ de uitvoering van spoor 2 uit het “Plan van Aanpak Kenniseconomie” te 

starten wat betreft de clusters “duurzame energie”, “ICT/Nieuwe Media” en 
“sierteelt/veiling”; 

‐ de mogelijkheden te bezien om de cluster “vezelversterkte kunststoffen”  
bij andere clusters onder te brengen 

  
23. 
Besluit met betrekking tot 
uitvoering en aanvulling van 
het Uitvoeringsprogramma 
jeugdzorg 2005 inzake 
investeringsaanvragen 
 

 
Het college besluit: 
Overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 13 december 2004 waarbij het 
Beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 en het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 
2005 zijn vastgesteld: 
1. de prioriteitenlijst investeringsaanvragen voor accommodaties 

jeugdhulpverlening 2005 vast te stellen en de hierin opgenomen aanvragen tot 
het genoemde maximumbedrag te honoreren ten laste van het hiervoor binnen 
het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005 gereserveerde budget van € 
90.800,00; 

2. het subsidieplafond voor de instellingen waarvan de aanvraag gehonoreerd is te 
verhogen, respectievelijk OCK het Spalier met  € 24.600,20 , Parlan met  €  
11.163,11 , Bureau Jeugdzorg Noord-Holland met  € 11.453,00; 

3. de aanvraag van Parlan inzake de Bark in beraad te houden en Parlan om nadere 
informatie te vragen; 

4. te reserveren een bedrag van  € 43.583,70 (restant gereserveerde budget);  
5. de overige aanvragen af te wijzen; 
6. het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2005 en het bijbehorend financieel kader 

met bovengenoemde nader in te vullen en uit te voeren; 
7. het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 
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24. 
Verslag en programma 
ambtsbezoek van de cvdK aan 
Schagen 
 

 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 18 maart 2005 door de 
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Schagen en 
kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen om 
onder de aandacht van GS te brengen:  

a. de “Inventarisatie van vervoersmogelijkheden voor ouderen en 
gebruikersonderzoek”: 

b.  het verslag van de bijeenkomst in Schagen over openbaar vervoer in de 
regio, waarin 3 concrete ideeën van prijswinnaars zijn toegelicht, aan de 
gemeente te sturen en te bezien of er aandacht in de media kan worden 
besteed ( inmiddels blijkt het Noord Hollands dagblad aandacht te hebben 
besteed aan de prijswinnende ideeën): 

c. het idee om alle OV-budgetten bij elkaar te leggen en daaruit de belbus/ OV 
taxi (naar voorbeeld van taxi-Anders) te financieren: 

d. het besluit van Prorail om toch geen liften aan te brengen ter verbetering van 
de toegankelijkheid van het NS-perron. 

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 24 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4, 23,   
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15,   
E. Klut tel. (023) 514 40 83 6, 20,21,  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 16, 17, 18, 19,   
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 2, 3,  
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 9, 10 ,22 
 
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. 26-04-2005 openbaar 
Datum:26-04-2005 


