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Besluit 

1. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw 
ing.J. Geldhof (D66), naar 
aanleiding van informele 
bijeenkomst met de Raad van 
Den Helder van gedeputeerde 
Hooijmaijers namens de 
stuurgroep Stedelijke 
Vernieuwing Den Helder over 
plan van Aanpak 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid drs. P.S. 
Visser (PvdA), naar aanleiding 
van informele bijeenkomst 
met de Raad van Den Helder 
van gedeputeerde 
Hooijmaijers namens de 
stuurgroep Stedelijke 
Vernieuwing Den Helder over 
plan van Aanpak 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

3. 
UNA-bijdrage Haven 
Schelphoek Hoorn 
(deelproject UNA-programma 
“ Water als Economische 
Drager” . 
 

 
Het college besluit: 

1. De voordracht Haven Schelphoek Hoorn inclusief projectnota vast te stellen. In 
de voordracht wordt aan PS voorgesteld: 

- In de begroting een krediet te ramen van maximaal € 1.750.000 voor 
de gemeente Hoorn ten behoeve van het project Schelphoek te Hoorn 
onderdeel openbaar toegankelijke infrastructuur; 

- Dit krediet als deelproject van het programma: Water als 
Economische Drager” ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
UNA. 

2. Pas tot bevoorschotting over te gaan als a. het bestemmingsplan onherroepelijk 
is en b. uiterlijk 16 september 2006 de projectwerkzaamheden zijn gestart. 

3. Dat de portefeuillehouder wordt gemachtigd de brief te actualiseren. 
  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid P.A. Prins 
(fractie Prins) inzake 
opheffing buslijn 136 in 
Diemen per 11 december 2005  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 
Stichtingsvorming Fonds 
BONRoute 

 
Het college besluit: 

I. In te stemmen met de oprichting van en deelneming van de provincie in de 
Stichting Fonds BONRoute. 

II. Op grond van artikel 158, tweede lid, van de Provinciewet, de voordracht 
en het ontwerpbesluit aan Provinciale Staten voor te leggen en deze in 
staat te stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen. 
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III. De portefeuillehouder WVV te machtigen het besluit aan te passen, de 
mening van Provinciale Staten gehoord hebbende. 

IV. De portefeuillehouder WVV te machtigen een brief te versturen aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, met verzoek tot 
goedkeuring van en deelname aan de Stichting BONRoute. 

  
6. 
Evaluatierapport pilot 
toepassen bestuursdwang 
recreatievaartuigen 
 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het evaluatierapport Pilot toepassen bestuursdwang 
recreatievaartuigen; 

2. de conclusies van de pilot te  verwerken / mee te nemen in het provinciebrede 
handhavingsbeleid; 

3. tot de totstandkoming van dit beleid de in de pilot gehanteerde 
bestuursdwangprocedure bij recreatievaartuigen te blijven toepassen; 

4. de organisatie opdracht te geven de mandaatregeling conform het voorstel van 
B&U (pagina 3, onder 1) aan te passen. 

  
7. 
Project N201+ en 
Amstelpassage 
  

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten en de conclusies van het onderzoek naar de 
Amstelpassage. 

2. in te stemmen met het besluit van het Bestuurlijk Overleg N201+ om 
a. af te zien van uitvoering van de combinatie van een aquaduct en een 

compartimenteringwerk (‘ stuwaduct’ ). 
b. de noodzakelijke planologische en technische voorbereidingen in 

gang te zetten om uitvoering te geven aan de afspraak in de 
Realisatieovereenkomst van N201 om de Amstel te passeren met een 
vaste hoge brug. 

       3.    Provinciale Staten via bijgevoegde brief te informeren. 
  
  
8. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. M. 
Agema (fractie Agema), over 
handelen Milieufederatie 
Noord-Holland 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

9. 
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: 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan Marine Etablissement, gemeente Amsterdam,  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan “ Legmeer West” , gemeente Uithoorn,  
  
10. 
Jaarrekening en jaarverslag 
IPO 2004  

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van het IPO voor 2004. 
  
11. 
Heroverwegingsbesluit naar 
aanleiding van het 
bezwaarschrift van de heer A. 
Naber 

 
Het college besluit: 

- bezwaarde niet in zijn bezwaar te ontvangen. 



 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 augustus 2005  
 

3

Onderwerp 
 

Besluit 

  
12. 
Beslissing naar aanleiding van 
bezwaar van Schreurs & Van 
Duin Abma Van Eeuwijk 
Advocaten namens M. Vlug, 
R. Scheepers, A. Scheepers-
Vlug, B. de Jonge en M.de 
Jonge-Vlug te Westbeemster 
(bezwaarden) 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen; 
- bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de bestreden beslissing van 7 april 2005, nr. 2005-12397, niet te herroepen; 
- op grond van het voorgaande niet over te gaan tot vergoeding van de kosten ex 

artikel 7:15 lid 2 Awb. 

  
13. 
Verslag conferentie ‘ krachtig 
bestuur van gemeenten’  
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het verslag van de conferentie ‘ krachtig bestuur van 
gemeenten’ en 

2. In te stemmen met de verzending van het voorliggende verslag naar 
Provinciale Staten. 

  
14. 
Opdrachtverlening DLG 
versnelling PEHS 2005  

 
Het college besluit: 

- om in afwijking van de aanbestedingsregel dat bij opdrachten van meer dan 
€45.000,- drie offertes dienen te worden aangevraagd, opdracht te verlenen aan de 
Dienst Landelijk Gebied voor het uitvoeren van werkzaamheden voor de 
versnelling van de Provinciaal ecologische Hoofdstructuur. Deze opdracht wordt 
uitgevoerd op regiebasis, tot een maximum van €141.955,34; 

- de Dienst Landelijk Gebied met bijgaande brief hiervan op de hoogte te stellen. 
  
15. 
Beslissing op bezwaar van de 
heer P.C. Groot van Sauna 
Esneniel 

 
Het college besluit: 

- Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren (wegens termijnoverschrijding). 

  
16. 
Programma en verslag 
ambtsbezoek cvdK aan 
Wognum  

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 8 juli 2005 door de 
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente  Wognum 
en kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane 
toezegging dat hij onder de aandacht van GS brengt het pleidooi voor meer 
financiële steun alsmede personele hulp van de provincie bij de voorbereiding 
van de fusie met Medemblik en Noorder-Koggenland. 

  
17. 
Onderzoeksprogramma 2006 
Concern Controlling 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het Onderzoeksprogramma 2006 Concern Controlling  
- De onderzoeksrapporten van Concern Controlling en bijbehorende GS besluiten 

zijn vanaf het Onderzoeksprogramma 2006 openbaar. 
  
18. 
Uitnodiging indienen plannen 
Wet kwaliteitsbevordering 
rampenbestrijding (Wkr) 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde uitnodigingsbrieven naar de 
gemeenten en de brandweerregio’s in Noord-Holland betreffende het 
vaststellen van het rampenplan, het beheersplan en, indien van toepassing, 
rampbestrijdingsplannen volgens de Wet kwaliteitsbevordering 
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Rampenbestrijding (Wkr); 
2. In te stemmen met het verzenden van de brieven aan de colleges van B&W en 

brandweerregio’s in Noord-Holland. 
  
19. 
Beslissing op bezwaar naar 
aanleiding van een 
bezwaarschrift ingediend 
namens Stichting Multiple 
Choice 
 

 
Het college besluit: 

1. Het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen; 
2. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 
3. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren ten aanzien van het ontbreken van de 

belangenafweging en voor het overige ongegrond te verklaren; 
4. De bestreden beslissing van 4 april 2005, nr. 2005-14948, niet te herroepen, 

doch van een aanvullende motivering te voorzien, zoals opgenomen in het 
advies. 

5. Bezwaarde conform inliggende brief in kennis te stellen van dit besluit. 
 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 16, 17, 18 
M..Hoenson tel. (023) 514 41 18 4, 5, 6, 7,   
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,2, 9, 10,   
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 19 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 8, 11, 12, 13,14, 15,   
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 3  
 
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 30-08-2005 openbaar 
Datum:30-08-2005 


