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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 januari 2006
Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden drs. P.S.
Visser, mw. drs. S.
Baggerman en de heer H.W.J.
Peperkamp (PvdA) inzake
West-Friesland
2.
Terugmelding vijfde
Noordvleugelconferentie

3.
Overeenkomst Zuidas-Dok

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a) de besluitvorming van de conferentie, de definitieve standpunten en de daaruit
voortvloeiende acties te onderschrijven;
b) kennis te nemen van het vastgestelde vijfde conferentiedocument “Terugkijken
en vooruitdenken” en het daarbij behorende verslag;

Het college besluit:
1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H),
programma openbaar vervoer infrastructuur, de statenvoordracht en ontwerpbesluit Zuidas-Dok vast te stellen;
2. Provinciale Staten voor te stellen:
a. Onder een aantal financiële en inhoudelijke voorwaarden een bijdrage
van € 75 miljoen beschikbaar te stellen in het tekort van de
businesscase van het Project Zuidas-Dok.
b. De op 31 januari 2006 door Staat, Amsterdam, provincie NoordHolland en ROA ondertekende Overeenkomst Zuidas-Dok goed te
keuren.
c. Daarbij te betrekken dat nadrukkelijk onder de aandacht van de
medeondertekenaars zijn gebracht de voorwaarden, genoemd in de
artikelen 6.7 en 6.8 van de Overeenkomst, waaronder de provinciale
bijdrage beschikbaar wordt gesteld.
d. De financiële voorwaarden zoals genoemd in de brief van 7 juni 2005
aan de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en opgenomen in de Overeenkomst te herbevestigen.
e. Voor wat betreft de inhoudelijke voorwaarden aan te geven dat de
investering gedaan wordt in een herkenbaar regionaal openbaar
vervoerproject binnen de businesscase;
f. Het onderdeel “Openbaar Vervoer Terminal” van het Zuidas-Dok te
markeren als het onder 2e van dit besluit bedoelde regionaal openbaar
vervoerproject.
g. Vast te stellen dat binnen de businesscase de inrichting van het
(regionaal) busstation (onderdeel van de Openbaar Vervoer Terminal)
maar marginaal financieel is gedekt.
h. Kennis te nemen van het in het bestuurlijk overleg van 31 januari
2006 verwoorden provinciaal standpunt dat de provinciale bijdrage
mede bestemd moet zijn voor de inrichting van het busstation en dat
dit kan worden bereikt door binnen de businesscase financiële ruimte
te vinden voor het op voldoende kwaliteit brengen van het busstation.
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i.

3.

Dat vanwege de status van de businesscase en globaliteit van de
beschikbare informatie op dit moment onvoldoende een concreet en
herkenbaar regionaal openbaar vervoerproject, zijnde de Openbaar
Vervoer Terminal, kan worden gedefinieerd en dat Provinciale Staten
om die reden eerst op basis van het Integraal Ontwerp en de
Goedgekeurde Prospectus (aanbod aan de markt), finaal zullen
besluiten over het toekennen van de bijdrage van € 75 miljoen aan de
businesscase.
j. Dat het finale besluit van Provinciale Staten over de provinciale
bijdrage afhangt van de kwaliteit van de Openbaar Vervoer Terminal
binnen het Integraal Ontwerp en dat, gezien het belang van een
positief besluit door Provinciale Staten voor het afdekken van het
tekort van de businesscase, daarmee de provincie een stevige positie
moet hebben en rol moet spelen in het ontwerpproces van het ZuidasDok waar het gaat om de Openbaar Vervoer Terminal.
k. Dat de beoordeling van de kwaliteit van de Openbaar Vervoer
Terminal zich met name zal richten op het vormgeven van de overstap
tussen de verschillende vervoersmodaliteiten en de kwaliteit van het
busstation.
l. De Overeenkomst na ondertekening op 31 januari 2006 goed te
keuren in haar vergadering van 27 februari 2006
De inliggende voordracht, het ontwerp-besluit en de Overeenkomst middels
inliggende brief aan provinciale staten te sturen.

4.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw P.J.
Dijksteel (PvdA), inzake
armoede in Noord-Holland
5.
Deelverordening sociaal
beleid N-H 2005; subsidie
verlenen met toepassing
afwijkingsbepaling

Het college besluit:
- de ingediende subsidieaanvraag van Vrijwilligerscentrale West-Friesland te Hoorn,
op grond van de Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005, met
toepassing van de afwijkingsbepaling van deze deelverordening, te honoreren.

6.
Extra Investeringsimpuls:
Het college besluit:
Deelverordening
1. De concept- statenvoordracht en het bijbehorende conceptInfrastructuur bibliotheekwerk
ontwerpbesluiten inzake de Deelverordening Infrastructuur
Noord-Holland 2006 ter
Bibliotheekwerk Noord-Holland 2006 (hierna: de Deelverordening) vast te
uitvoering van het EXIN-H
stellen;
project “ Investeren in
2. Naast vaststelling van de deelverordening aan Provinciale Staten voor te
basisbibliotheken”
stellen:
a. in het kader van begroting 2006 een begrotingspost vast te stellen
van € 37.381,- t.b.v. een subsidie aan ProBiblio voor de activiteit
“programma en contentmanagement Digitale Bibliotheek” en deze
ten laste te brengen van het binnen de bestemmingsreserve EXINH bestemde bedrag voor Investeren in basisbibliotheken;
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b.

3.
4.
5.
-

6.

het binnen de bestemmingsreserve EXIN-H bestemde bedrag voor
de uitvoering van de deelverordening investeren in
basisbibliotheken Noord-Holland 2006 in de periode 2007-2009 te
verlagen van € 2.215.000,-- naar € 2.177.619,--;
De concept-Statenvoordracht en het ontwerp-besluiten ter besluitvorming
door te sturen aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief;
De Deelverordening na vaststelling door provinciale staten te publiceren in
het Provinciaal blad;
De subsidieplafonds voor subsidies op grond van de Deelverordening voor
2006 vast te stellen op:
€ 49.000,-- voor aanvragen t.b.v. de digitale infrastructuur: afstemming
van computersystemen (artikel 2 lid 1);
€ 486.000,-- voor aanvragen t.b.v. de digitale infrastructuur: invoer van
zelfbediening (artikel 2 lid 2);
€ 455.000,- voor aanvragen t.b.v. de fysieke infrastructuur (artikel 2 lid 3);
€ 210.000,- voor aanvragen t.b.v. de flexibele infrastructuur (artikel 2 lid
4);
onder voorbehoud dat provinciale staten de Deelverordening vaststellen;
Dit besluit gelijktijdig met de Deelverordening te publiceren in het
Provinciaal blad.

7.
Provinciaal
Het college besluit:
Uitvoeringsprogramma
‐ akkoord te gaan met het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid
Externe Veiligheid 2006-2010
2006-2010, dat is opgesteld ten behoeve van de subsidieaanvraag bij het
Ministerie van VROM in het kader van de “subsidieregeling
programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden 2006-2010”.
‐ conform deze regeling subsidie aan te vragen bij het Ministerie van VROM
middels inliggende brief en aanvraagformulier.
‐ PS actief te informeren over dit besluit.
‐ Gedeputeerde Moens te machtigen voor de verdere afhandeling van deze
subsidieaanvraag.
8.
Verwerving terrein NV
Afvalzorg te Haarlemmerliede Het college besluit:
1. Het terrein van de NV Afvalzorg in de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude gezamenlijk met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
te willen verwerven en ontwikkelen tot regionaal bedrijventerrein om gewenste
bedrijfsverplaatsingen en stedelijke verdichting in de regio te bevorderen;
2. Akkoord te gaan met de Ontwikkelingsvisie Kennemer Poort;
3. In principe over te gaan tot de oprichting van een BV voor de aankoop en
ontwikkeling van het terrein nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn
gesteld om hun bedenkingen ter zake te uiten; in de BV zullen de provincie en
de gemeente voor 80% resp. 20% deelnemen;
4. Akkoord te gaan met de concept-bestuursovereenkomst tussen de provincie
Noord-Holland en de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude waarin
afspraken tussen partijen worden vastgelegd;
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Kennis te nemen van de concept-koopovereenkomst welke te zijner tijd zal
worden getekend namens de BV;
6. Voor de aankoop en ontwikkeling van het terrein aan PS een bedrag te vragen
van € 23,0 mln (€ 14,2 mln aankoopkosten, € 8,4 mln ontwikkelingskosten en €
0,4 mln voorbereidingskosten) dat zal dienen als financiering (subsidie in de
vorm van een geldlening) van de voornoemde BV;
7. Via aanbesteding een private partij te selecteren die de directie voert van
voornoemde BV;
8. Vast te stellen dat deze actieve wijze van ontwikkelen past bij de
richtinggevende uitspraken die door de staten zijn gedaan ten aanzien van
versterking van het provinciaal grondbeleid;
9. De gedeputeerde grondzaken te mandateren voor
a. ondertekening van de bestuursovereenkomst
b. opdrachtverlening aan een private partij voor de directievoering;
10. In te stemmen met de bijgevoegde voordracht aan PS;
9.
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
- bouwplan De Fruittuinen te Enkhuizen (bouw 42 seniorenwoningen en
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
parkeergarage),
- herbouw hooihuisvoerderij aan de Kanaalweg 28 te Landsmeer,
- aanleg twee parkeerterreinen ten behoeve van het manegebedrijf van de heer
Maarse aan de Rijperweg 120a te Middenbeemster, gemeente Beemster,
- realiseren omleidingsweg in Abbekerk, gemeente Noorder-Koggenlandbouw 7
appartementen en 2 winkels aan de Zeestraat te Volendam,
- voor het realiseren van deelproject 1 van de Bus-on-line (OlympiawegRonbonsbosweg), gemeente Alkmaar,
- gebruik opslagloods aan de Duinweg nabij nummer 7 te Callantsoog als
kindertheater, gemeente Zijpe,
- voor het vergroten van het gebouw Elandsgracht 7/11/13/15, Prinsengracht
302/304 en Oude Looiersstraat 6/8, stadsdeel Amsterdam-Centrum,
- boue van een loods voor het PWN aan de Winweg in Overveen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan gascompressorstation (Anna Paulowna),
- bestemmingsplan Hauwert- Robacher’s Watermolen 2005, gemeente NoorderKoggenland,

Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
A.Meiborg
K. van Eerde

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

3, 8
2, 4, 5, 6, 9
1, 7,
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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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