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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 september 2005

Onderwerp

Besluit

1.
Afwijking aanbestedingsregels Het college besluit:
voor het verlengen van een
- in te stemmen met het gebruik maken van uitzondering 1, sub a van regel 6 van
opdracht voor de inhuur van
de Aanbestedingsregels 2005 voor het verlenen van een nieuwe opdracht aan
twee projectleiders.
Goudappel Goffeng betreffende de inhuur van twee al eerder ingezette
projectleiders.
2.
Onteigening ten behoeve van
de omlegging van de N201 in
de gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen en Uithoorn

3.
Openbare verlichting op
provinciale wegen in NoordHolland

4.
Zuidtangent;
voorbereidingskrediet Extra
Investeringsimpuls

5.

Het college besluit:
1. De Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken om te bevorderen dat de
Kroon, overeenkomstig artikel 72a der Onteigeningswet, een besluit neemt
krachtens welke onteigening kan plaatsvinden ten behoeve van de omlegging van
de N201 in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn;
2. In deze onteigeningsprocedure tevens te betrekken de aanleg van de Verlengde
Meerlandenweg in de gemeente Amstelveen en het gemeentebestuur van
Amstelveen hierover te berichten;
3. De onteigeningsdossiers aan te bieden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat
(door tussenkomst van Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland), met het verzoek
zorg te dragen voor publicatie, tervisielegging van de stukken en het houden van
een hoorzitting;
4. Provinciale Staten over dit besluit actief te informeren.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage: ‘Waarom brandt het licht hier?’;
2. de toepassing van innovatieve verlichtingssystemen op provinciale wegen te
continueren en verder uit te bouwen;
3. de voorlopige ontwerpen van de ‘Top-20 onveilige wegvakken bij duisternis’
te promoveren naar de planfase van het Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur 2006 – 2010;
4. de energiebesparing van de innovatieve wijze van verlichten en het effect op de
verkeersveiligheid te monitoren en hierover elke 2 jaar aan GS en PS te
rapporteren;
5. de voordelen voor milieu en natuur van Actieve Markering en systemen van
Dimbare Verlichting, naast haar bijdrage aan de veiligheid via actieve
communicatie voor het voetlicht te brengen;
6. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief informeren over dit besluit.

Het college besluit:
1. In het kader van de Extra Investeringimpuls Noord-Holland aan de gemeente
Haarlem een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 624.414,- ten
behoeve van het project Zuidtangent.
2. De onder 1. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het
voorbereidingskrediet Extra Investeringsimpuls NH (EXIN-H)binnen de
bestemmingsreserve UNA, onderdeel OV-infrastructuur;
3. De begrotingsbijlage Subsidielijst buiten verordening bij de Najaarsnota 2005
met bovenstaande bijdrage aan te vullen;
4. Provinciale Staten hierover te informeren middels inliggende brief.
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Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP), inzake de
discriminatie van
Marokkaanse jongeren

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Wijziging Deelverordening
projectsubsidies jeugdzorg
Noord-Holland 2005

7.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer drs.
H.A. Binnema (GroenLinks)
over beloningsstructuren
corporatiedirecteuren

Het college van GS besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
wijziging van de Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland
2005 vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen
aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief.
3. Na vaststelling door provinciale staten de wijziging en de integrale tekst van de
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005 te publiceren
in het Provinciaal Blad.

Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer
Putters (SP) over de schorsing
van raadslid Mollet door
B&W van Wester-Koggenland

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. mr. Ch.
Jankie (SP), inzake kosten
consumpties/toegankelijkheid
publiek Sail 2005

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid J. Post
(CDA), inzake promotie
provincie bij Sail 2005

11.
Advies kwartiermaker
provinciaal bouwmeester

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
• Een provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) aan te stellen voor
maximaal twee jaar.
• Deze PARK náást de organisatie te plaatsen, zodat een maximale
onafhankelijkheid wordt gecreëerd.
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12.
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
- Oprichten windturbine Belkmerweg 27 te Burgervlotbrug, gemeente Zijpe
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- Vernieuwen woning op perceel Californieweg 313 te De Cocksdorp, gemeente
Texel
- Voor de bouw van drie appartementen aan het Kattegat 6 te Zaandam
13.
Overzicht vragen memorie
Het college besluit:
van antwoord (MvA)
a.
Kennis te nemen van de door de fracties van Provinciale Staten gestelde
vragen naar aanleiding van de ontwerp-programmabegroting 2006.
b.
In de beantwoording van de gestelde vragen te voorzien door in de
vergadering van 4 oktober 2005 een besluit te nemen aan de hand van een
GS-nota, waarin per programma de ontwerp-antwoorden zijn opgenomen.
14.
Regionaal Economisch
Samenwerkingsverband
Zaanstreek-Waterland

15.
Programma en verslag
ambtsbezoek cvdK aan
Heemskerk

16.
Reglement personeelspas

Het college besluit
1. Vast te stellen dat het op uitvoering gerichte Regionaal Economische
Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland voldoet aan de nieuwe koers
voor het regionaal economische beleid.
2. tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst van het Regionaal
Economisch Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland, een voorgenomen
duurzaam samenwerkingsverband tussen de gemeenten Beemster, EdamVolendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland,
Zaanstad en Zeevang, de Kamer van Koophandel Amsterdam en de Kamer van
Koophandel Noordwest-Holland, de twee grootste ondernemersverenigingen en
de provincie Noord-Holland;
3. Akkoord te gaan met het verzoek van de regio om de gedeputeerde voor
Economische Zaken te benoemen tot voorzitter van het Bestuurlijk Overleg;
4. De gedeputeerde voor Economische Zaken te mandateren voor de
ondertekening en de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst;
5. PS over dit besluit te informeren via een (te wijzigen) brief.

Het college besluit:
Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 1 september 2005 door de
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Heemskerk en
kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen om
onder de aandacht van GS te brengen:
- het ontbreken van een busverbinding van de wijk Zuidbroek-Oosterwijk met het
centrum
- de hartekreet, dat de fracties in de Staten meer contact moeten hebben met de
gemeente(raden) om voeling in de praktijk te houden.

Het college besluit:
- Het Reglement Personeelspas vast te stellen;
- Te bewerkstelligen dat het vastgestelde reglement onder andere via het
provinciale intranet ter kennis wordt gebracht van diegenen die gebruik maken
van de personeelspas.

17.
Beslissing naar aanleiding van Het college besluit:
het bezwaar van Arriva
‐
het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen;
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18.
Zienswijze over de door de
minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
voorgenomen aanwijzing van
het gebied Abtskolk- De
Putten als
Vogelrichtlijngebied

19.
Zienswijze over de door de
minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
voorgenomen aanwijzing van
Polder Zeevang als
Vogelrichtlijngebied

20.
Sanering van huishoudelijke
afvalwaterlozingen in het
buitengebied;
Riooloverstorten op strand
Egmond aan Zee en Wijk aan
Zee; IBA-subsidie.

bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen;
het bezwaar ongegrond te verklaren;
de bestreden beslissing van 26 april 2005, nr. 2005-13171, niet te herroepen.

Het college besluit:
de provinciale zienswijze over de door de minister van LNV voorgenomen aanwijzing
van het gebied Abtskolk-De Putten als Vogelrichtlijngebied als volgt te formuleren:
a.
het college wil vanwege de regeldichtheid in het landelijk gebied bij
voorkeur geen aanwijzing van nieuwe Vogelrichtlijngebieden, gezien de
belemmerende werking die hiervan verwacht kan worden op economische
ontwikkelingen in het landelijk gebied. Wel heeft het college begrip voor het
gegeven dat de minister gevolg moet geven aan de Europese Vogelrichtlijn;
b.
het college neemt kennis van de voorgenomen aanwijzing van het gebied
Abtskolk-De Putten als Vogelrichtlijngebied en constateert dat de
voorgestelde begrenzing conform de aanwezige vogelkundige
natuurwaarden is;
c.
het college hecht er groot belang aan om de mogelijkheid van realisatie van
het plan Marina Petten open te houden, voor zover adequate bescherming
van de aanwezige natuurwaarden dit toelaat.
d.
PS bij brief te informeren over deze zienswijze conform de actieve
informatieplicht.

Het college besluit:
de provinciale zienswijze over de door de minister van LNV voorgenomen aanwijzing
van Polder Zeevang als Vogelrichtlijngebied als volgt te formuleren:
a. het college wil vanwege de regeldichtheid in het landelijk gebied bij voorkeur geen
aanwijzing van nieuwe Vogelrichtlijngebieden, gezien de belemmerende werking die
hiervan verwacht kan worden op economische ontwikkelingen in het landelijk gebied.
Wel heeft het college begrip voor het gegeven dat de minister gevolg moet geven aan de
Europese Vogelrichtlijn;
b. het college neemt kennis van de voorgenomen aanwijzing van Polder Zeevang als
Vogelrichtlijngebied en constateert dat de voorgestelde begrenzing conform de
aanwezige vogelkundige natuurwaarden is;
c. het college hecht groot belang aan een goede voortgang van de landinrichting
Zeevang waarvan de Polder Zeevang deel uitmaakt;
d. PS bij brief te informeren over deze zienswijze conform de actieve informatieplicht.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot
- de sanering van huishoudelijke afvalwaterlozingen in het buitengebied;
- de uitvoering van de deelverordening IBA’s Noord-Holland 2005;
- de sanering van de riooloverstorten op het strand van Egmond aan Zee en
Wijk aan Zee;
- regie te voeren op de sanering van de huishoudelijke afvalwaterlozingen in het
buitengebied door de gemeenten te houden aan de uitvoeringstermijnen die zij in
hun plannen hebben aangegeven;
- bij de gemeenten Alkmaar, Edam-Volendam, Enkhuizen, Heiloo en
Heerhugowaard in bijgaande brieven aan te dringen hun planning aan te passen
en hun buitengebied vóór 2008 te saneren, een en ander conform het Ontwerp
Provinciaal Waterplan 2006-2010;
- Provinciale Staten te informeren conform bijgevoegde brief aan PS;

5
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 september 2005
Onderwerp

Besluit
-

21.
Deelverordening
projectsubsidies jeugdzorg
N-H 2005. Beslissing op te
laat ingediende aanvraag

22.
Buitenlandse dienstreizen
college GS: IPO-Cultuur en
Sociaal Beleid

23.
Stand van zaken transitie

VROM Inspectie te informeren over de voortgang van de sanering van
huishoudelijke afvalwaterlozingen in het buitengebied conform bijgevoegde brief
aan VROM Inspectie.

Het college besluit:
- de te laat ingediende subsidieaanvraag –ingediend door het college van B&W van
Langedijk in het kader van hoofdstuk 4 van de Deelverordening projectsubsidies
jeugdzorg Noord-Holland 2005- alsnog, met toepassing van de
afwijkingsbepaling van deze verordening, in behandeling te nemen.

Het college besluit:
- de reisverslagen van de buitenlandse dienstreizen van gedeputeerde drs. R.
Kruisinga met IPO-Cultuur naar Berlijn in april 2005 en met IPO-Sociaal Beleid
naar Stockholm in mei 2005 vast te stellen en deze met begeleidende brief aan PS
te zenden.
Het college besluit:
- Een notitie met de stand van zaken van het transitieproces ( na een aanvulling)
voor te leggen aan de commissie FBO op 4 oktober 2005.

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
K. van Eerde

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
tel. (023) 514 46 39

15,
1, 2, 3, 4, 17,
11, 12, 13,
5,6, 21, 22
7, 18, 19
8, 9,10, 16, 20, 23
14,

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. 27-09-2005 openbaar
Datum:27-09-2005

