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1.
Bedrijventerrein Tuinstraat
Benningbroek

Het college besluit:
- In principe medewerking te verlenen aan de verplaatsing en ( her)vestiging van de 3
bedrijven , onder de volgende voorwaarden:
• Uit ( aanvullend) archeologisch onderzoek moet onomstotelijk blijken dat de
verplaatsing vanuit archeologisch oogpunt verantwoord is;
• De kosten voor (aanvullend) archeologisch onderzoek zijn voor rekening van
de gemeente Noorder Koggenland;
• De “omruiling“ van het ter plaatse gelegen aardkundig monument (in het
zuiden een deel er af; in het noorden een stuk erbij vereist de (schriftelijke)
instemming van Landschap Noord-Holland ; dit gebied dient in beheer te
komen bij Landschap Noord-Holland en de daaraan verbonden kosten zijn
voor rekening van de gemeente Noorder-Koggenland ;
• De gemeente dient een beter Beeldkwaliteitplan te leveren.
• De situering van de bedrijfsgebouwen moet verschuiven in zuidelijke richting
en de mogelijkheden voor ( buiten)opslag dienen te worden uitgesloten.

2.
Beantwoording aanvullende
statenvragen van het statenlid Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
C. Braam (GroenLinks) inzake
de A6-A9 en het IJmeer

3.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingsclausule
1. In te stemmen met het gebruik maken van de uitzonderingsclausule van de
op de aanbestedingsregels van
provinciale aanbestedingsregels, regel 6 genoemd onder b en c, waarbij één op
de provincie Noord-Holland
één opdracht aan de firma Siemens wordt verleend.
voor implementatie van het
2. Toestemming te verlenen aan de sectormanager van de sector Beheer &
IVERA protocol in bestaande
Onderhoud van de directie Beheer en Uitvoering om de opdracht tot uitvoering
verkeersregelautomaten
van de offerte te verlenen.

4.
Aanbestedingsstrategie en
Het college besluit:
concept-Programma van Eisen
1. Het beheer en onderhoud van de baan van de Zuidtangent niet te integreren
Zuidtangent
in de aanbesteding van de exploitatieconcessie voor de Zuidtangent;
2. De Zuidtangent en het overige openbaar vervoer in het concessiegebied
Amstelland-Meerlanden aan te besteden in één gezamenlijke
aanbestedingsprocedure met het ROA, waarbij de integratie van het
haltebeheer en onderhoud in de aanbesteding (en de wijze waarop dat zou
kunnen) een nader te onderzoeken optie is;
3. Vanuit de exploitatie van de Zuidtangent een hogere bijdrage voor het
beheer en onderhoud te verlangen;
4. In te stemmen met de notitie “ Aanbestedingsstrategie Zuidtangent”;
5. Het bijgevoegd concept-Programma van Eisen Zuidtangent Haarlem NS –
Ringvaart Vijfhuizen vast te stellen, met inachtneming van een aantal
verbetervoorstellen ter verwerking in het definitieve programma van eisen;
6. Er mee in te stemmen dat de portefeuillehouder overleg aangaat met de
portefeuillehouder van het ROA de genoemde bespreekpunten;
7. PS middels bijgaande brief te informeren.
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5.
Jaarrapportage 2005 en
Uitvoeringsprogramma 2006
van de Agenda Recreatie en
Toerisme 2004-2007

Het college besluit:
- Als uitwerking van het besluit van 16 februari 2004 tot vaststelling van de ‘
Hoofdlijnennotitie Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007’ en tot instemming
met vaststelling van de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007 en de
bijbehorende jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s door Gedeputeerde Staten, de
jaarrapportage 2005 en het Uitvoeringsprogramma 2006 van de Agenda Recreatie
en Toerisme 2004-2007 vast te stellen ( met redactionele aanvulling) en aan te
bieden aan Provinciale Staten.

6
Beantwoording statenvragen
van de statenleden J.J.M.
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
Bond en ing. C.P.J. van Diest
(CDA) over biomassacentrales

7.
Subsidieverzoeken RTV N-H
en IdtV Dits-Mediabeleid

Het college besluit:
1.
a) Zowel het subsidieverzoek van RTV N-H als dat van IdtV Dits te
honoreren;
b) Als nagekomen bericht inzake de Voorjaarsnota aan Provinciale Staten
voor te stellen € 300.000,-- als incidentele subsidie ten laste van de
algemene middelen te nemen en daartoe de begroting van baten en lasten
bij de Voorjaarsnota 2006 te wijzigen;
c) Dit door middel van een brief aan Provinciale Staten voor te leggen.
2:
De portefeuillehouder te machtigen de subsidieverzoeken te beantwoorden.
3:
a.
b.

Bij de begrotingsvoorbereiding 2007 af te wegen of hiervoor structureel budget
beschikbaar wordt gesteld op de begroting 2007 en later.
Indien dit het geval is de Directie Beleid opdracht te geven het als bijlage
bijgevoegde globale Toetsingskader Mediabeleid vòòr 1 januari 2007 nader uit
te werken.

Gedeputeerde Mooij laat aantekenen voor afwijzing van de subsidieverzoeken van
IdtV Dits en RTV N-H te zijn.
8.
Provinciale deelname aan
stichting Energy Valley

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Werkplan Energy Valley;
2. De voordracht en ontwerpbesluit Deelname Energy Valley vast te stellen;
3. De provincie Noord-Holland deel te laten nemen aan de Stichting Energy
Valley met terugwerkende kracht vanaf van 1 januari 2006 en in dit kader €
150.000,-- beschikbaar te stellen aan de Stichting Energy Valley voor de jaren
2006 t/m 2008 (2006 en 2007 jaarlijks € 60.000,--; 2008 € 30.000,--).
4. Namens Noord-Holland in de Raad van Toezicht de heer Tom Hoff, directeur
Raad van Bestuur van ECN, te benoemen;
5. Namens de provincie Noord-Holland te benoemen in de Raad van Deelnemers,
de gedeputeerde Milieu (duurzame energie),
6. Namens de provincie Noord-Holland te benoemen in de ambtelijke
begeleidingsgroep, een beleidsmedewerker van de Cluster Milieu die met dit
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dossier is belast,
Voor alle benoemingen de periode van 2006 t/m 2008 te laten gelden.
Voor de dekking van de onder 2. genoemde bijdrage:
o Aan PS voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van €
150.000,-- als t.b.v. een subsidie aan Stichting Energy Valley en deze
ten laste te brengen van het voorbereidingskrediet EXINH, budget
cluster Duurzame Energie en daartoe de bijdrage aan Plan van
Aanpak Windenergiepark Wieringermeer met een gelijk bedrag te
verlagen
9. Na PS-besluitvorming aan Stichting Energy Valley een subsidiebeschikking af
te geven voor 2006.
10.Voordracht en ontwerpbesluit aan PS per bijgaande brief toe te sturen.
7.
8.

9.
Prestatieovereenkomst DLGprovincie Noord-Holland
2005-2006 over
gebiedsgerichte inrichting van
het landelijk gebied

10.
Opdracht
communicatieactiviteiten
project Haarlemmerméér
Groen

11
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) in verband
met Model European
Parliament (MEP)- debatten

12.
Beantwoording statenvragen
van de heer drs. W. Opmeer
(VVD) inzake onbetrouwbare
gegevens over aanrijtijden
ambulances of uitblijven van
gegevens

13.
Deelverordening Culturele
Planologie Noord-Holland
2006

Het college besluit:
1. de Prestatieovereenkomst DLG-provincie Noord-Holland 2005-2006 over
gebiedsgerichte inrichting van het landelijk gebied tussen de Provincie NoordHolland als opdrachtgever en de Dienst Landelijk Gebied als opdrachtnemer
vast te stellen;
2. Gedeputeerde A.Moens te machtigen tot het ondertekenen van de
prestatieovereenkomst namens de provincie.

Het college besluit:
- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, genoemd b. waarbij opdracht aan
Intervolvement wordt gegeven voor communicatieactiviteiten voor het Strategisch
Groenproject Haarlemmerméér Groen voor het jaar 2006 met een mogelijke
uitloop in het jaar 2007.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de deelverordening Culturele Planologie Noord-Holland
2006.
2. De deelverordening door middel van de voordracht ter besluitvorming aan
Provinciale Staten voor te leggen.
3. In afwachting van vaststelling van de deelverordening door PS op korte termijn
te beschikken op reeds binnengekomen subsidieaanvragen en hiervoor een
bedrag van € 100.000,-- te reserveren dat wordt verdisconteerd in het voor
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4.

2006 vast te stellen subsidieplafond.
Het subsidieplafond behorend bij de deelverordening voor 2006 vast te stellen
op € 355.000,--.

14.
Ontwerp-streekplanuitwerking Het college besluit:
Bloemendalerpolder/KNSF
a. De Milieueffectrapport / Strategische Milieubeoordeling (MER/SMB)
Bloemendalerpolder /KNSF te aanvaarden en uit te spreken dat het MER/SMB
- voldoet aan de februari 2005 vastgestelde Richtlijnen
- voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de Europese Richtlijn voor
strategische milieubeoordeling;
- voldoende informatie bevat om zowel op provinciaal als op gemeentelijk
niveau planologische besluiten te nemen die voorzien in de herinrichting
van de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein;
b. Op basis van deze definitieve MER/SMB de in uw besluit van 17 januari 2006
geformuleerde voorlopige conclusies naar aanleiding van het conceptMER/SMB te bevestigen: in algemene zin zijn er vanuit de invalshoek ecologie,
milieu en landschap geen beletselen voor een herinrichting van de
Bloemendalerpolder/KNSF en de realisering van het ruimtelijk programma.
c. De ontwerp streekplanuitwerking Bloemendalerpolder/KNSF vast te stellen en
daarbij de gemeenten Muiden en Weesp en de marktpartijen, binnen de
gezamenlijk als overheden onderschreven ruimtelijke uitgangspunten, zoveel
mogelijk flexibiliteit aan te bieden voor het maken van het Masterplan
respectievelijk de bestemmingsplannen, hetgeen in tekst en kaart tot uitdrukking
komt.
d. Specifieke beleidspunten op te nemen, in het bijzonder ten aanzien van:
• Woningbouwtaakstelling per deelgebied in relatie tot eventuele verevening
en bepaling van de ligging van de rode contour;
• Locaties voor en omvang van de kantoren;
• een planologische reservering voor de jachthaven Muiden die effectief
wordt als voldaan is aan de vereisten van de Natuurbeschermingswet;
• De aanduiding van de rijksbufferzone ( incl. 2/3 groen
Bloemendalerpolder) en de stellingzone;
• Het verbinden van nadere voorwaarden aan de voorziene baggerberging (
waarbij de gedeputeerden Hooijmaijers en Moens nog zullen overleggen
over de juiste klasse-aanduiding)
De gedeputeerde RO te machtigen het uitgangspunt t.a.v. het eco-aquaduct aan
te passen overeenkomstig de redactie in de door de bewindslieden ondertekende
bestuursovereenkomst.
e. De ontwerp-uitwerking en de MER/SMB vanaf 15 mei tot 27 juni 2006 ter visie
te leggen in de gemeenten Muiden en Weesp en op het Provinciehuis.
f. De MER/SMB ter advisering aan te bieden aan de wettelijk adviseurs;
g. te (laten) organiseren: een hoorzitting over het MER/SMB en een
gedachtenwisseling met leden van Provinciale Staten;
h. De portefeuillehouder RO te machtigen de ontwerp-uitwerking en het
MER/SMB indien nodig (op ondergeschikte punten) aan te passen
respectievelijk aan te vullen.
i. De leden van de Statencommissie ROV de ontwerp-uitwerking en de
samenvatting van het MER/SMB aan te bieden vooruitlopend op de
behandeling in de Statencommissie ROV Provinciale Staten (september 2006).
j. De Gedeputeerde RO te machtigen de tekst van de streekplanuitwerking in
overeenstemming te brengen met het besluit zoals in deze nota geformuleerd.
k. De Gedeputeerde RO te machtigen de bestuursovereenkomst tussen publieke
partijen te ondertekenen.
15.

5

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 mei 2006
Concept notitie
Strandzonering en
Jaarrondpaviljoens

Het college besluit:
1. de concept-notitie Strandzonering en Jaarrondpaviljoens vast te stellen,
inhoudend:
2. Het voorlopig standpunt in te nemen om drie beleidslijnen te hanteren m.b.t.
seizoensgebonden strandbebouwing en jaarrondpaviljoens op het strand, te
weten:
a. “ nee” : het uitsluiten van de bouwmogelijkheden op sommige delen,
bijvoorbeeld tussen Egmond en Bergen en de zuidpunt van Texel
b. “ ja, mits” : ter hoogte van de kernen De Koog, Callantsoog, Bergen
aan Zee, Egmond aan Zee, Wijk aan Zee, IJmuiden en Zandvoort
ruimte te bieden aan gemeenten om onder bepaalde voorwaarden
enkele jaarrondpaviljoens en enige nieuwe seizoensgebonden
bebouwing toe te staan
c. “ nee, tenzij”: in deze gebieden geldt vooralsnog een terughoudend
provinciaal beleid, maar met lokaal maatwerk kunnen hier enkele
nieuwe ontwikkelingen worden toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de kop van Noord-Holland.
3.
4.

5.

16.
Vaststellen ontwerp
streekplanherziening
landschap Laag Holland

17.
3e wijziging
Programmabegroting 2006

Bovenstaand besluit voor advies voor te leggen aan de PPC, de deelnemers
van het POK en de kustgemeenten;
Op basis van de adviezen een definitief standpunt in te nemen over de te
hanteren beleidslijnen m.b.t. seizoensgebonden strandbebouwing en
jaarrondpaviljoens;
Provinciale Staten met de bijgevoegde concept brief op de hoogte te stellen van
het bovengenoemde besluit.

Het college besluit:
- De ontwerp streekplanherziening nationaal landschap Laag Holland vast te stellen;
- De streekplanherziening vanaf 18 mei 2006 ter inzage te leggen gedurende 6
weken;
- Gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren redactionele wijzigingen aan te brengen.

Het college besluit:
a. De ontwerp-3e programmabegrotingswijziging 2006 in principe vast te stellen.
b. De 3e programmabegrotingswijziging 2006 toezenden aan Provinciale Staten
ter vaststelling in de vergadering van 29 mei 2006.

18.
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
- voor het vervangen van op- en afritten van Gooiseweg/Karspeldreef te Amsterdam,
- voor het realiseren van een woning aan Oosterweg 4e te Heemskerk, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Heemskerk,
- voor het oprichten van een appartementencomplex aan Kerklaan 20 te Kortenhoef,
gemeente Wijdemeren

19.
Agenda-IPObestuursvergadering d.d. 11
mei 2006

Het college besluit:
- kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 11 mei 2006.
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20.
Weigering van een verklaring
van geen bezwaar; gemeente
Heiloo

21.
Jaarrapportage afdeling
Subsidies 2005

22.
Branchedocument
Scheepswerven

Het college besluit:
- De gevraagde verklaring van geen bezwaar art. 19, lid 1 WRO voor het bouwen
van een landgoedwoning op perceel Hoogeweg, hoek Kapellaan te Heiloo, te
weigeren.

Het college besluit:
- De jaarrapportage “ Subsidieverstrekking op basis van deelverordeningen 2005”
van de afdeling Subsidies voor kennisgeving aan te nemen en toe te zenden aan PS;
- Conform brief aan PS mee te delen dat met ingang van 2006 geen afzonderlijk
jaarverslag Subsidies meer wordt toegezonden, maar dat dit via de P&C cyclus als
paragraaf in het jaarverslag van de provincie zal worden opgenomen.

Het college besluit:
- Het branchedocument Scheepswerven vast te stellen, conform het
Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken”

23.
PS-motie inzake walstroom
Het college besluit:
- kennis te nemen van de stand van zaken rond walstroom en daarvan mededeling te
doen aan Provinciale Staten.
24.
Programma’s en verslagen
ambtsbezoeken door de cvdK
aan Hoorn, Opmeer,
Amsterdam-stadsdeel De
Baarsjes en Edam-Volendam

Het college besluit:
Kennis te nemen van de verslagen en programma’s van de op 10 februari, 15 februari,
24 februari en 10 maart 2006 door de commissaris van de Koningin afgelegde
ambtsbezoeken aan de gemeenten Hoorn, Opmeer, Amsterdam-stadsdeel De Baarsjes
en Edam-Volendam en kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin
gedane toezeggingen.
In de gemeente Hoorn heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder de
aandacht van GS brengt:
• Het niet aan de bedrijfsbestemming mogen onttrekken van de Holenweg
In de gemeente Opmeer heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan
dat hij onder de aandacht van GS brengt:
• Het indienen van een aanvraag voor Europese gelden om knelpunten op te
lossen bij de plannen voor de nieuwbouw van het Frisiamuseum
• De verkeersdruk en knelpunten op de A.C. de Graafweg, een
doorstroomweg
In de gemeente Amsterdam, stadsdeel De Baarsjes, heeft de commissaris van de
Koningin geen toezegging(en) gedaan om onder de aandacht van GS te brengen
In de gemeente Edam-Volendam heeft de commissaris van de Koningin de toezegging
gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt:
• De problematiek van het terugbrengen van 2 x 3 rijbanen op de A7 naar 2 x
2 waardoor de inwoners economische schade lijden als gevolg van de
belemmering van het forensenverkeer
• Het toegankelijk maken van busbanen voor ander verkeer (naar
bouwbedrijven) in het overleg met de ROA aan de orde te laten stellen
• Het door de provincie organiseren van een afsluitend toeristisch evenement
in het kader van het 650 jarig bestaan van Edam in 2007
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25.
Meldpunt Regellast

Het college besluit:
- Aan te haken bij het landelijke meldpunt www.lastvandeoverheid.nl en daartoe het
Meldpunt op de provinciale website te vervangen door een link naar het landelijke
meldpunt.

26.
Mandaatbesluit
personeelszaken 2006

Het college besluit:
- zijn besluit van 21 maart 2006, nr. 2006-5669, in te trekken en het volgende besluit
in plaats daarvan te nemen:
1. het Mandaatbesluit personeelszaken Noord-Holland 2006
vast te stellen;
2. de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg
Noord-Holland in kennis te stellen van dit
mandaatbesluit;
3. het mandaatbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

27.
Verlening incidentele
tekortsubsidie project “
publieksactiviteiten opening
natuurbrug Crailo”

28. Hogesnelheidsveerdienst
Velsen-Amsterdam

Het college besluit:
- een tekortsubsidie van € 7000,- te verlenen aan de Stichting Goois Natuurreservaat
te Hilversum voor het project “ publieksactiviteiten opening natuurbrug Crailo” .

Het college besluit:
1. de opdracht voor de hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam te gunnen aan
BBA Personenvervoer NV voor de periode 1 januari 2008 tot en met december
2013 of, indien dit wettelijk zal worden toegestaan, tot en met 31 december
2015. De overeenkomst met BBA Personenvervoer zal worden gesloten onder
de opschortende voorwaarde dat er binnen een periode van zes weken na
gunningsbesluit geen rechtsmiddelen tegen het besluit zijn ingesteld, dan wel
dat deze rechtsmiddelen naar het oordeel van Gedeputeerde Staten geen
gevolgen hebben voor het besluit en niet aan inwerkingtreding van de
overeenkomst in de weg staan;
2. Gedeputeerde C.Mooij te machtigen het contract met vervoerder BBA
Personenvervoer NV te ondertekenen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

K. van Eerde
R.Fillet
Y.Groot
A.Meiborg

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
5, 6, 7, 8, 9, 22, 23,
2, 3, 4, 24, 28
10, 25, 26, 27,
1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

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.
Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.
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Titel:GS-besluitenlijst d.d. 09-05-2006 openbaar
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