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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 mei 2006
Onderwerp

1.
Verdeling bodemtaken
provincie-gemeenten

2.
Belegging middelen Fonds
nazorg gesloten stortplaatsen
Noord-Holland

3.
Verdubbeling N244

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport “ Wat vinden de Noord-Hollandse
gemeenten van de decentralisatie van ISV-bodemtaken? Een consultatie bij
gemeenten en samenwerkingsverbanden”;
2. De verdeling van bodemtaken tussen elke gemeente (met uitzondering van
de rechtstreekse gemeenten Amsterdam, Haarlem, Alkmaar en Zaanstad)
en de provincie vast te leggen in een bestuursovereenkomst; dit onder
voorwaarde dat dit geen financiële consequenties heeft voor de provincie.
3. Projectteams in te stellen ter verbetering van enerzijds de uitvoering van
bodemtaken door de provincie en door gemeenten en anderzijds van de
informatieoverdracht tussen provincie en gemeenten;
4. Het aangaan van bestuursovereenkomsten met gemeenten als bedoeld
onder 2 op te dragen aan gedeputeerde A. Moens.

Het college besluit ( in zijn hoedanigheid van bestuurder van het Fonds gesloten
stortplaatsen provincie Noord-Holland) , om € 4 miljoen te beleggen in
beleggingsfondsen die in aandelen beleggen; gelijkelijk verdeeld over een Loyalis Euro
Aandelen Index mandaat en Loyalis FS Global Sustainability Fund.

Het college besluit:
1. De ‘ Startnotitie m.e.r. verbreding N244’ vast te stellen en de m.e.r-procedure
te starten; in deze procedure een eventuele capaciteitsuitbreiding van de N 247
te betrekken.
2. De procedure tot voorbereiding van de uitwerking van het Streekplan NoordHolland Zuid voor de verdubbeling van de N244 in gang te zetten;
3. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.

4.
“ Startnotitie Trajectnota/MER Het college besluit:
Opwaardering Westfrisiaweg”
1. De “Startnotitie Trajectnota/MER Opwaardering Westfrisiaweg” vast te
stellen en de m.e.r.-procedure te starten;
2. de procedure tot voorbereiding van de herziening van het streekplan NoordHolland-Noord voor de opwaardering van de Westfrisiaweg in gang te
zetten;
3. deze startnotitie ter kennisname toe te zenden aan Provinciale Staten.
5.
Voortgang positionering
recreatieschappen

Het college besluit:
1. De “Strategische visie recreatiegebieden” vast te stellen als denkraam aan de
hand waarvan de besturen van de recreatieschappen, samen met recreanten en
ondernemers, de lijnen verder uit kunnen zetten voor de toekomst van de
recreatieschappen;
2. Kennis te nemen van het rapport “Ondernemers over de strategische visie
recreatiegebieden”;
3. Recreatie Noord-Holland NV als uitvoeringsorganisatie van de
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4.
5.
6.
6.
UNA Projectenprogramma “
Water als Economische
Drager “ gemeente Beverwijk

7.
UNA Projectenprogramma “
Water als Economische
Drager” gemeente Alkmaar

recreatieschappen te verzoeken om bij de uitwerking van de “Strategische visie
recreatiegebieden” per recreatiegebied de samenwerking met ondernemers op
basis van het rapport “Ondernemers over de strategische visie
recreatiegebieden” te verbeteren, dit met als doel het onbenut marktpotentieel
van de recreatiegebieden te gaan benutten en nieuwe doelgroepen te trekken;
In te stemmen met de “Visie op de verdere ontwikkelingen in recreatieschap
Het Twiske” als eerste uitwerking van de “Strategische visie recreatiegebieden”.
Recreatie Noord-Holland NV als uitvoeringsorganisatie van de
recreatieschappen op de hoogte te stellen van dit besluit via bijgaande brief.
Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief.

Het college besluit:
a. Voordracht en -ontwerpbesluit “Versterken haven De Pijp“ vast te stellen.
b. Aan Provinciale Staten voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van
maximaal
€ 242.500,- (zijnde 50% van de investeringskosten) t.b.v. subsidie
aan de gemeente Beverwijk voor de versterking van de haven De Pijp en deze
ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA- als onderdeel van het
programma Water als Economische Drager.
c. Subsidie te verlenen nadat uit (extern) juridisch onderzoek is gebleken dat geen
sprake is van meldingsplichtige staatssteun, danwel nadat de Europese
Commissie toestemming heeft gegeven voor verstrekking van de subsidie
conform artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag.
d. Indien tot subsidieverlening wordt overgegaan (zie voorbehoud onder c.) zal
voorschotverlening plaatsvinden wanneer:
1.
De gemeente Beverwijk het totaal benodigd krediet beschikbaar heeft
gesteld;
2.
De projectwerkzaamheden in het derde kwartaal van 2006 zijn
gestart.
e. Middels inliggende brief de B&W van de gemeente Beverwijk van de
procedurele voortgang op de hoogte te stellen.
f. Voordracht en -ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te
bieden.

Het college besluit:
a.
Voordracht en -ontwerpbesluit “Realiseren van de passantenhaven in de
Schelphoek te Alkmaar “vast te stellen.
b.
Aan Provinciale Staten voor te stellen: een begrotingspost vast te stellen
van maximaal € 910.439,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Alkmaar
voor de realisatie van de passantenhaven in de Schelphoek en deze voor
€ 795.439,- ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA- als
onderdeel van het programma Water als economische drager en voor €
115.000,- ten laste van de bestemmingsreserve FINH, budget Blauwe
Loper;
c.
pas voorschotverlening plaats te laten vinden wanneer:
1. De gemeenteraad Alkmaar het totaal benodigd krediet beschikbaar
heeft gesteld;
2. Het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld;
3. De projectwerkzaamheden voor 1 januari 2007 zijn gestart.
d. Middels inliggende brief B&W van gemeente Alkmaar van de
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e.

procedurele voortgang op de hoogte te stellen.
Voordracht en –ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten
aan te bieden.

8.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid A.A. de Vries
(SP) over de hogedrukaardgastransportleidingen in
Heerhugowaard
9.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
P.J.D. Remak (fractie Remak)
over advies Van Eijck
(Operatie Jong)
11.
Uitzondering op de
aanbestedingsregels ten
behoeve van inkoop dienst
plan van aanpak voor
ontwikkelingsvisie voor
Hembrugterrein

Het college besluit:
a.
Profiel en taken van de gebiedscommissies ILG en van de voorzitter van
die commies in principe vast te stellen ( met aanvullingen).
b.
Het in principe vastgestelde ( aangevulde) profiel om commentaar toe te
zenden aan de bij ILG betrokken regionale partijen.
c.
Kennis te nemen van het “ Nieuwsbericht gebiedsbezoeken GS aan ILGregio’s” en dit ( na aanpassing) te verspreiden.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een vervolgopdracht aan PMB Amsterdam
(Project Management Bureau Amsterdam) voor het tot stand brengen van een
plan van aanpak voor een ontwikkelingsvisie voor het Hembrugterrein door
aansluiting te zoeken bij uitzondering B van de provinciale
aanbestedingsregels.
2. Toestemming verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht tot uitvoering
van de offerte te verlenen.

12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
en verklaringen van geen
- bestemmingsplan Het Lint 2005 te Landsmeer,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan “ Nieuw Anna’s Hoeve”, gemeente Hilversum,
- eerste herziening bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel Stadsdeel
Amsterdam-Centrum,
- bestemmingsplan Mahler 4, gemeente Amsterdam,
- bestemmingsplan Blokkers-IJsselweg 2005, gemeente Hoorn,
- bestemmingsplan De Lanen 2005, gemeente Hoorn,
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13
Erratum voorjaarsnota 2006

Het college besluit:
1. Voor het programmawerkplan 2006 Stelling van Amsterdam, extra middelen
ad € 500.000 bij de voorjaarsnota 2006 ter beschikking te stellen.
2. Bovenstaand besluit als erratum op de voorjaarsnota 2006 aan Provinciale
Staten toe te sturen en een aangepast ontwerp-besluit.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

K. van Eerde
R.Fillet
M.Lansdaal

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
1, 5, 6, 7, 8, 9,
3, 4,
2, 10, 11, 12, 13

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. 23-05-2006 openbaar
Datum:23-05-2006

