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1. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer P.J. 
Bruystens (ONH/VSP)  
over Wieringerrandmeer 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
2. 
Gerealiseerde opbrengst MRB 
in 2005, raming opbrengst 
opcenten 2006 met doorkijk 
naar 2007 en de onbenutte 
belastingcapaciteit in 2006 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de gerealiseerde opbrengst opcenten MRB in 2005, van de 
raming opbrengst  opcenten in 2006 en van de onbenutte belastingscapaciteit in 
2006. 

  
3. 
Wieringerrandmeer: te 
onderzoeken alternatieven in 
de Strategische 
Milieubeoordeling 

 
Het college besluit: 

a. De uitwerking van het Planconcept 2a Wieringerrandmeer in drie 
modellen/varianten als afgerond te beschouwen; 

b. Deze modellen ‘Waterland’ ‘ Nieuwland’ en ‘Halfland’ op te vatten als te 
onderzoeken alternatieven in het kader van de Strategische Milieubeoordeling; 

c. Geen voorkeur uit te spreken  voor een der te onderzoeken alternatieven; 
d. De colleges van de gemeenten Wieringen en Wieringermeer en de 

Statencommissie ROV van uw besluit mededeling te doen.  
  
4. 
2e  Wijziging 
Programmabegroting 2006 

 
Het college besluit:  

a. De ontwerp-2e programmabegrotingswijziging 2006 in principe vast te 
stellen.  

b. De 2e programmabegrotingswijziging 2006 toezenden aan Provinciale 
Staten ter vaststelling in de vergadering van 27 maart 2006. 

5. 
Lange termijnvisie Schiphol 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de contourennotitie en het stappenplan voor de 
middellange- en zeer lange termijnvisie Schiphol. 

2. De contourennotitie en het stappenplan als uitgangspunt te nemen voor het 
opstellen van de visie voor de middellange termijn, met zicht op de zeer lange 
termijn. 

  
6. 
Onteigening ten behoeve van 
de omlegging van de N201 in 
de gemeente Amstelveen 

 
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 
perceelontsluitingen Legmeerdijk en Zijdelweg in de gemeente Amstelveen, in het 
kader van de omlegging van de N201;  

 
  
7. 
RegioNet Korte Termijn Bus 
 

 
Het college besluit: 

1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXINH) de 
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voordracht “RegioNet Korte Termijn Bus 1e Tranche” en ontwerpbesluit 
vast te stellen. 

2. Ten laste van het voorbereidingskrediet EXINH binnen de 
bestemmingsreserve EXINH, onderdeel OV als provinciaal aandeel in de  
voorbereidingskosten “RegioNet Korte Termijn Bus 1e Tranche” een 
bedrag van € 395.000,- beschikbaar te stellen. 

3. Provinciale Staten in het kader van de Extra investeringsimpuls Noord-
Holland voor te stellen: 

a. Voor het gemeentelijk aandeel in de  voorbereidingskosten 
“RegioNet Korte Termijn Bus 1e Tranche” voor een totaalbedrag 
ad € 178.000  als begrotingspost vast te stellen: 

o € 65.000,-- t.b.v. gemeente Velsen; 
o € 13.000,- t.b.v. gemeente Beverwijk; 
o € 100.000,- t.b.v. gemeente Blaricum. 

                                  en deze bedragen ten laste te brengen van het 
voorbereidingskrediet EXINH (onderdeel OV-infrastructuur) 
binnen de bestemmingsreserve EXINH; 

b. De dekking van het op 14 november 2005 genomen kredietbesluit 
ad € 1.700.000 voor uitvoering door de provincie van het 
RegioNet Korte Termijn Bus 1e Tranche project bustoerit en 
vluchtstrookgebruik A27 te wijzigen in EXINH € 895.064,-  (was    
€ 860.000) en € 804.936,- bestemmingsreserve RegioNet (was € 
840.000); 

c. Een begrotingspost vast te stellen van € 79.500,-- t.b.v. subsidie 
aan Staat der Nederlanden  voor de afkoopsom aan Rijkswaterstaat 
Utrecht voor beheer en onderhoud bustoerit A27 en deze ten laste 
te brengen van de bestemmingsreserve EXINH, compartiment 
“Niet activeerbare projecten”; dit financieel te verwerken in de 
eerstkomende begrotingswijziging 

d. Een investeringskrediet van maximaal € 2.360.625,- vast te stellen 
en in te stemmen met een provinciale financiële bijdrage ter 
hoogte van dit krediet t.b.v. de gemeentelijke uitvoering van 
RegioNet Korte Termijn Bus 1e Tranche verdeeld over de 
volgende gemeenten: 

o € 1.281.550,- maximaal t.b.v. subsidie aan gemeente Haarlem voor verbreding 
Jan Gijzenbrug; 

o € 139.650,- maximaal t.b.v. subsidie aan gemeente Haarlem voor de realisatie 
van de projecten doorstroming Schotersingel-Kennemerplein en Kenaupark-
Magdalenahof; 

o € 900.000,- maximaal t.b.v. subsidie aan gemeente Velsen voor realisatie van 
het project busbaan Velsertraverse-station Beverwijk; 

o € 23.750,- maximaal t.b.v. subsidie aan gemeente Beverwijk voor realisatie 
van het project bus door de Breestraat in Beverwijk; 

o € 15.675,- maximaal t.b.v. subsidie aan gemeente Uitgeest voor realisatie van 
het project doorstromingsmaatregelen in Uitgeest; 

e. De onder b. en d. genoemde bedragen te activeren (25 jaar; rente 
5%) en de daarmee samenhangende kapitaalslasten te dekken ten 
laste van de bestemmingsreserve EXINH, compartiment “Te 
activeren projecten”. 

4. De beslissingen onder 2 en 3a t/m 3c worden administratief verwerkt bij de 
voorjaarsnota 2006. 
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5. De inliggende voordracht en het ontwerp-besluit middels inliggende brief 
aan Provinciale Staten te sturen en tevens met deze brief de Staten te 
informeren over punt 2. 

  
8. 
Extra kredietaanvragen 
infrastructuurprojecten uit het 
PMI 
 

 
Het college besluit: 
1. ten behoeve van de uitvoering van het PMI de volgende kredieten ter beschikking 

te stellen:  
a. Studiekrediet (verhoging krediet)                                              € 500.000,=  
b. alg-14: Bereikbaarheid kust, gemeenten Bergen en Zijpe € 3.200.000,=  
c. alg-17: Aanleg twee faunaduikers N415, gemeente Hilversum  

(aanvullend krediet)                                                            € 160.000,= 
d. N201-18: Reconstructie kruispunt N201-N523, gemeente Wijdemeren 
                                                                                                         € 2.170.000,= 
e. N203-04: Reconstructie kruispunt N201-Vlietsend/Dorpsstraat,  

gemeente Zaanstad                                                        € 1.860.000,= 
f. N203-05: Reconstructie kruispunt N201-Iepenstraat,  

gemeente Zaanstad                                                        € 1.860.000,= 
g. N302-03: Reconstructie kruispunt N302-Verlengde Raadhuislaan,  

gemeente Stede Broec                                                          € 500.000,= 
2. de uit de verleende kredieten voortvloeiende kapitaalslasten te dekken uit het 

daarvoor bestemde budget voor provinciale infrastructuur; 
3. daartoe de Voordracht "Extra kredietaanvragen infrastructuurprojecten uit het PMI" 

vast te stellen; 
4. Provinciale Staten te vragen de Voordracht te behandelen tijdens hun vergadering 

van 27 maart a.s.  
  
9. 
Uitvoeringsprogramma 
bereikbaarheid kust Bergen-
Zijpe 2006-2008 
 

 
Het college besluit: 

a. Het Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust Bergen-Zijpe 2006-2008 vast te 
stellen; 

b. De Uitvoeringsnotitie met de daarin vastgelegde werkwijze ten aanzien van 
uitvoering en (financieel) beheer vast te stellen 

c. In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking van de provincie en 
gemeenten.  

  
10. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw 
H.J. Weeda (PvdA) over Wet 
Maatschappelijke 
Ondersteuning  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
  
11. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw 
Akkaya (PvdA) over 
wachtlijsten in de jeugdzorg 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 
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12. 
Wijziging deelverordening 
Begeleiding Amateur 
Zanguitvoeringen 2006  

 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met de deelverordening Begeleiding Amateur Zanguitvoeringen 
2006  

2. De deelverordening ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. 
  
13. 
Deelverordening 
museumondersteuning 2006  
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de deelverordening Museumondersteuning Noord-Holland 
2006. 

2. De deelverordening ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. 
  
14. 
Deelverordening Beeldende 
Kunst en Vormgeving Noord-
Holland 2006  

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de deelverordening Beeldende kunst en vormgeving Noord-
Holland 2006. 

2. De deelverordening ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. 
  
15. 
Vaststelling subsidieplafond 
deelverordening groot 
onderhoud dorpshuizen 
Noord-Holland 2006-2010(PS 
12 dec 2005, besluit nr. 9) 

 
Het college besluit: 

1. Voor het jaar 2006 wordt voor de uitvoering van de ‘Deelverordening groot 
onderhoud Dorpshuizen Noord-Holland’ het subsidieplafond vastgesteld op € 
625.000,00.  

2. Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad.  
  
16. 
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. 

- realiseren Tracé Zuidtak, cluster 2 (Zuidtangent), gemeente Haarlemmermeer,  
 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan “ Lindenheuvel” , gemeente Bloemendaal,  
 

  
17. 
Bloemendalerpolder/voorberei
dingskrediet 

 
Het college besluiit: 

1. Op basis van de notitie “Bestuurlijke en projectorganisatie 
Bloemendalerpolder/KNSF terrein”  (8 februari 2006)  ten behoeve van het 
opstellen van een publiek-private Samenwerkingsovereenkomst voor de 
Bloemendalerpolder, namens de zeven publieke en drie private samenwerkende 
partijen als provincie de rol van opdrachtgever op haar te nemen en opdrachten 
te verlenen tot een maximum bedrag van € 700.000,-; 

2. Voor deze opdrachtverlening een voorziening “ Proceskosten 
Bloemendalerpolder” in te stellen, waarin naast de bijdrage van de provincie 
van maximaal € 50.000,- bijdragen van  de negen andere partijen van maximaal 
€ 650.000,- worden gestort. 

3. Het opdrachtgeverschap neer te leggen wanneer de bijdragen van derden niet 
conform afspraken in het bestuurlijk overleg (8 februari 2006) aan de provincie 
zijn overgemaakt.  

  
18.  
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Ontwikkeling 
bedrijventerreinen in Noord-
Holland Noord en de 
omzetting van werklocaties in 
woningbouwlocaties 

Het college besluit: 
- kennis te nemen van de notitie Bedrijventerreinen Noord-Holland Noord: opgaven, 

planning en ontwikkeling; de omzetting van werklocaties in woningbouwlocaties. 

  
19. 
Aanpassing Ondermandaat 
van de directie Beheer en 
Uitvoering 

 
Het college besluit: 

- het door de provinciesecretaris aangepaste ondermandaat van de directie Beheer en 
Uitvoering 2006 goed te keuren. 

Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6, 7, 8, 9,   
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 19 
A.Meiborg tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
  
 
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. 21-02-2006 openbaar 
Datum:21-02-2006 


