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Onderwerp 
 

Besluit 

1. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid J.D. Kramer 
(CDA) inzake 
maximumsnelheid N504, 
gedeelte N242-Westelijke 
Randweg, gemeente 
Langedijk 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2. 
Plan van aanpak 
bereikbaarheid   kust Velsen-
Beverwijk-Castricum 

 
Het college besluit: 

a. het plan van aanpak ontwerp uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust 
Velsen-Beverwijk-Castricum vast te stellen; 

b. gaat akkoord met de inzet van menskracht en middelen voor dit project; 
c. wijst de te vormen stuurgroep bereikbaarheid kust Velsen-Beverwijk-

Castricum (deelnemers: de provincie en de betreffende gemeenten) als 
bestuurlijke aansturingsgroep voor dit project; 

d. wijzen de heer Mooij aan als vertegenwoordiger van de provincie in deze 
stuurgroep, die tevens als voorzitter zal gaan fungeren. 

  
3. 
PPS Broekhornpolder en 
reconstuctie N242 in 
Heerhugowaard 

 
Het college besluit: 

1. in principe in te stemmen met de conclusies uit het rapport “Visie ontwikkeling 
Broekhorn Heerhugowaard”.  

2. in te stemmen met de intentieverklaring en deze te ondertekenen; 
3. de voorgenomen samenwerking tussen de provincie en gemeente 

Heerhugowaard  gezamenlijk uit te werken in een bestuursovereenkomst 
“Gebiedsontwikkeling  Broekhorn Heerhugowaard en reconstructie N242-
Westtangent en N242-Zuidtangent”; 

4. deze bestuursovereenkomst te beschouwen als de eerste stap naar een PPS-
overeenkomst met het Bouwfonds; 

5. de gedeputeerde Ruimtelijke Ordening aan te wijzen als eerste 
verantwoordelijke voor dit project; 

6. een aantal kortetermijnmaatregelen uit te werken en te realiseren in 2006 op 
het kruispunt N242-Zuidtangent. 

  
4. 
Programma van Eisen en 
Offerteaanvraag aanbesteding 
hogesnelheidsveerdienst 
Velsen-Amsterdam 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de reacties op het concept-Programma van Eisen van de 
hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam, zoals deze zijn samengevat in 
de bijgevoegde Reactie- en wijzigingsnota; 

2. De beantwoording op deze reacties en de in de Reactie- en wijzigingsnota 
genoemde wijzigingen ten opzichte van het concept-Programma van Eisen vast 
te stellen; 

3. Bijgevoegd Programma van Eisen ten behoeve van de aanbesteding van de 
hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam vast te stellen; 

4. Bijgevoegde Offerteaanvraag ten behoeve van de aanbesteding van de 
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hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam vast te stellen; 
5. Aan de directie Beleid opdracht te geven de aanbestedingsprocedure voor de 

hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam te starten; 
6. PS middels bijgaande brief te informeren. 

  
5. 
Vaststellen ontwerp 
Operationeel Programma 
Randstad Holland EFRO 
2007-2013 

 
Het college besluit: 

‐ het Ontwerp Operationeel Programma Randstad Holland EFRO 2007-2013 te 
gebruiken als basis voor het gezamenlijke Operationele Programma van de G4 
en P4 ( vier grote steden en de vier Randstadprovincies). 

‐ Indien de ontwikkeling van een gezamenlijk Operationeel Programma van de 
G 4 en P 4 vast loopt het genoemde Operationeel Programma vrij te geven 
voor consultatie en daarbij gedeputeerde Kruisinga te machtigen eventuele 
aanpassingen aan te brengen n.a.v. het bestuurlijk overleg met de andere 
provincies 

‐ Dat de eventuele financiële consequenties voortkomend uit de intentie om 
gebruik te maken van het EFRO (vastleggen van cofinanciering) integraal 
wordt afgewogen in  nadere bestuurlijke besluitvorming (Kaderbrief 2007). 

‐ Kennis te nemen van de suggesties uit de beleidssectoren voor aanpassing van 
het Ontwerp Operationeel Programma Randstad Holland EFRO 2007-2013. 

‐ De suggesties voor aanpassing van het Ontwerp Operationeel Programma voor 
te leggen aan de P4 gedeputeerden Europa (BO Europa). 

‐ Provinciale Staten de volgende documenten ter informatie toe te sturen: het 
Ontwerp Operationeel Programma Randstad Holland EFRO 2007;  het Memo 
met suggesties vanuit de beleidssectoren voor aanpassing van het Ontwerp 
Operationeel Programma; de brief aan minister Brinkhorst en de brief van de 
Europese Commissie.  

  
6. 
Nationaal 
Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) 
vaststellen gebiedsgrootte 
samenwerkingsregio 
luchtkwaliteit 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit  
2. in te stemmen met het opstellen van een regionaal programma luchtkwaliteit in 

2006, in samenwerking met de betrokken gemeenten. 
3. de schaalgrootte van het gebied waarvoor het regionaal programma 

luchtkwaliteit zal gelden, voorlopig vast te stellen volgens optie 4 en op basis 
daarvan partijen te betrekken, om in april het ministerie van VROM een 
voorstel van de samenwerkingsregio over de definitieve gebiedsbegrenzing te 
kunnen aanbieden. 

  
7. 
Wijziging Voordracht PS met 
betrekking tot verwerving 
terrein Afvalzorg 
 

 
Het college besluit: 

1. de op 17 januari 2006 door GS vastgestelde Voordracht aan Provinciale Staten 
over de verwerving van het terrein van Afvalzorg in de gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude opnieuw vast te stellen met een aantal 
wijzigingen in het aan PS voor te leggen concept-besluit en een aantal 
verduidelijkingen in de tekst; 

2. de gewijzigde voordracht middels bijgevoegde brief te sturen aan PS ten 
behoeve van behandeling op 27 februari 2006 in PS. 
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8. 
Concept-gebiedsprogramma 
Groene Uitweg Concept-
bestuursnota Verkenning 
Natte As Vechtstreek 

 
Het college besluit: 

1. neemt kennis van het concept-uitvoeringsprogramma Groene Uitweg, de 
bijhorende concept-besluitenlijst, samenvatting en aangevulde projectenlijst; 

2. geeft zijn opmerkingen over deze stukken mee aan gedeputeerde Poelmann ten 
behoeve van het bestuurlijke overleg Groene Uitweg op 17 februari as.; 

3. neemt zich voor de LTO uit te nodigen om inzichtelijk te maken op welke wijze 
en waar agrarische structuurverbetering nodig is; 

4. neemt kennis van de concept-bestuursnota Verkenning Natte As; 
5. geeft zijn opmerkingen over deze nota mee aan gedeputeerde Poelmann ten 

behoeve van het bestuurlijke overleg Groene Uitweg op 17 februari as. 
6. besluit in bestuurlijk overleg met provincie Utrecht te treden over de aansluiting 

van de Natte As vanuit deze provincie in Noord-Holland. 
  
9. 
Toetsing gemeentelijk 
rampenplan 
 

 
Het college besluit: 

1) dat de rampenplannen van de gemeenten Huizen, Hilversum, Weesp, 
Wijdemeren, Muiden en Bussum aan bijna alle wettelijke eisen voldoen; 

2) de betrokken gemeenten te verzoeken de nog ontbrekende gegevens uiterlijk 
voor 1 juni 2006 toe te zenden; 

3) de betrokken gemeenten te verzoeken GS te infomeren over de afstemming met  
beheerders waterstaatswerken; 

4) de betrokken gemeenten te verzoeken GS voor 31 december 2006 te informeren 
over de voortgang van het implementatieproces; 

     5)     De colleges van B&W van de betrokken gemeenten via bijgaande brieven te       
informeren 

  
10. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer A.A. 
de Vries (SP) inzake een 
artikel 19 WRO procedure 
betreffende het terrein Haal 8 
in Oostzaan 

 
Het college stelt de antwoorden met een aanvulling vast. 

  
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. 

- voor het oprichten van een hotel met parkeergarage en het samenvoegen van dit 
gebouw met nog te bouwen parkeergarage aan de Gustav Mahlerlaan, gemeente 
Amsterdam,  

- voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van publieke ruimten, 
kantoorruimte en parkeergarage, inclusief het aanbrengen van een glazenwasser-
installatie, en het samenvoegen van dit gebouw met nog te bouwen parkeergarage 
aan de Gustav Mahlerlaan, gemeente Amsterdam,  

- voor het oprichten van een gebouw ten behoeve van 224 woningen, een publieke 
ruimte en parkeergarage, inclusief het aanbrengen van een glazenwasser-installatie, 
aan de Gustav Mahlerlaan, gemeente Amsterdam,  

- voor de bouw van een bezoekerscentrum aan de Van der Lindenlaan 125, bij 
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Pinetum Blijdenstein, gemeente Hilversum,  
 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- hernieuwd besluit bestemmingsplan Schinkeleilanden, stadsdeel Oud-Zuid, 
gemeente Amsterdam,  

  
12. 
Intentieverklaring Ecoduct 
Zandvoortselaan  
 

 
Het college besluit: 

1. namens GS de intentieverklaring te laten ondertekenen door gedeputeerde J.J. 
Schipper; 

2. de ondertekende intentieverklaring met bijgaande brief te sturen aan de 
projectleider namens het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. 

  
13. 
Delegatiebesluit Wet op de 
jeugdzorg 
 

 
Het college besluit: 

a. dat met het in 1996 door provinciale staten genomen besluit om voor het 
gebied van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) de bevoegdheden ter 
uitvoering van de taken in het kader van de Wet op de Jeugdhulpverlening te 
delegeren aan het bestuur van dit Regionaal Orgaan ook de delegatie van 
deze taken in het kader van de Wet op de Jeugdzorg is geregeld; 

b. het bestuur van het ROA van het besluit ad a. in kennis te stellen en dit 
bestuur te verzoeken om uw College bericht te zenden indien men het met dit 
besluit niet eens is. 

c. De portefeuillehouder te machtigen de brief nader te formuleren  
  
14. 
Heroverweging 
subsidiebesluit naar aanleiding 
van bezwaar Milieufederatie 
 

 
Het college besluit: 

1. het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen: 
Milieufederatie Noord-Holland in haar bezwaar te ontvangen, het bezwaar 
gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren, en het 
bestreden besluit van 21 april 2005 (kenmerk 2005-9766) te herroepen voor 
wat betreft de berekeningswijze van de subsidie (de vermogenstoets); 

2. Milieufederatie Noord-Holland middels bijgevoegde brief (beslissing op 
bezwaar) hierover te informeren. 

  
15. 
Heroverweging ing. de 
Algemene wet bestuursrecht 
met betrekking tot het 
bezwaarschrift van Truck 
International VOF te Zaandam 
 

 
Het college besluit: 

• Truck Trade International VOF (bezwaarde) in zijn bezwaar te ontvangen; 
• het bezwaar ongegrond te verklaren; 
• de bestreden beslissing van 15 augustus 2005, nr. 2005-30770 in zoverre 

te herroepen, dat onder het kopje “last onder dwangsom” gelezen dient te 
worden dat de verbeurte zal plaatsvinden per constatering dat voorschrift 
1.10 van de milieuvergunning van 11 december 2000, nummer 2000-
19180, wordt overtreden en dat maximaal een keer per week een 
dwangsom verbeurd kan worden, tot een maximaal te verbeuren bedrag 
van € 30.000,-.  

• Bezwaarde de beschikking op het bezwaarschrift toe te zenden. 
Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
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  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1,2,3,4,7,8  
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 9  
A.Meiborg tel. (023) 514 36 42 5,10,11, 13 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 6, 12, 14, 15  
 
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.  
 
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 14-02-2006 openbaar 
Datum:14-02-2006 


