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1. 
Beheergrondbank Laag 
Holland  

 

 
Het college besluit: 

1. Tot het aangaan van de Bestuurovereenkomst Beheergrondbank Laag Holland; 
2. Gedeputeerde Poelmann te machtigen om in overleg met Ministerie van 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de Bestuursovereenkomst op 
onderdelen te kunnen aanpassen; 

3. Om vanuit het budget van de anticiperende grondaankopen in 2006 eenmalig € 
1,25 miljoen voor de Beheergrondbank ter beschikking te stellen. 

  
2. 
Verlenging tijdelijk contract 
via Tetterman bv 
 

 
Het college besluit: 

- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels door aansluiting te zoeken bij de 1e uitzondering  van 
de provinciale aanbestedingsregels inzake de opdracht aan Tetterman bv voor de 
inhuur van communicatieadvies. 

  
3. 
Reactie op initiatiefvoorstel 
D66 “ wegen om te bevaren”  

 

 
Het college besluit:  

1. Akkoord te gaan met de inhoud van de aan te passen brief; 
2. De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassing van de brief 
3. Deze brief door te sturen aan PS. 

  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden C. 
Boelhouwer (SP) en J.Post en 
C.P.J. van Diest (CDA) inzake 
bezuiniging op het beheer en 
onderhoud van de 
Broekervaart-Zesstedenvaart 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 
Vaststelling verbeteringsacties 
n.a.v. auditrapport CC 
“Inkoop en aanbesteding” 

 

 
Het college besluit: 

• De aanbevelingen uit het auditrapport over te nemen; 

• Kennis te nemen van de reeds uitgevoerde en in gang gezette 
verbeteringsacties; 

• Verdere voortgang van de verbeteringsacties te monitoren via het plan 
van aanpak “Rechtmatigheid 2005”  

 
6.  
Mobiliteitsproblematiek 
Waterland 

 
Het college besluit:  
1. In te stemmen met de integrale notitie Mobiliteitsproblematiek Waterland 
2. Deze integrale notitie voor te leggen aan  Provinciale Staten 

7. 
Realisatie PEHS 
 

 
Het college besluit: 
1. met instemming kennis te nemen van de notitie  “Realisatie Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur  2005 en 2006” waaruit blijkt dat de taakstelling voor 2005 is behaald, 
en waarin de aanpak  voor 2006 ten aanzien van de PEHS is verwoord; 
2. de notitie “Realisatie PEHS 2005 en 2006” ter informatie aan Provinciale Staten te 
zenden met bijgaande brief; 
3. in het Voorjaarsbericht 2006 te verwerken: 
de besteding van het geld van het prioritair UNA-project versnelling PEHS onderdeel 
“Oplossen knelpunten in bestaande natuurgebieden” te wijzigen (baggeren Wormer- en 
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Jisperveld in plaats van baggeren Zwanenwater), (bijdragen aan Ilperveld Integraal in 
plaats van potstal Ilperveld, ruimte te reserveren voor het honoreren van het 
subsidieverzoek van de gemeente Den Helder voor bezoekerscentrum Duinen 
Noordkop), en aan te vullen met € 1,5 miljoen euro uit het UNA-budget 
Voorfinanciering PEHS (ten behoeve van een bijdrage aan het ecoduct N417). 
4. in het kader van de Kaderbrief 2007 (mede in relatie tot ILG) nader te besluiten over 
de voor de versnelling van de realisatie PEHS structureel benodigde gelden met ingang 
van 2007. 

  
8. 
Eenmalige subsidie KIMO-
conferentie (Kommunenes 
Internasjonale 
MiljØorjanisasjon) 
 

 
Het college besluit: 

a. een eenmalige subsidie van € 4.000,-- toe te kennen aan het KIMO voor de 
internationale conferentie Strand in Beweging op donderdag 27 april 2006 in 
IJmuiden; 

  
9. 
Begrenzing nationale 
landschappen Stelling van 
Amsterdam en de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in 
Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel tot begrenzing van de nationale landschappen 
Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW); 

2. De portefeuillehouder te machtigen de formulering op enkele punten nader te 
bezien en zo nodig te wijzigen 

3. Kennis te nemen van de beleidslijnen voor het nationaal landschap en 
werelderfgoed Stelling van Amsterdam (zoals genoemd in hoofdstuk 6 van het 
“Voorstel voor de grens van het nationaal landschap en werelderfgoed Stelling 
van Amsterdam”);  

4. De voorgestelde begrenzingen én de beleidslijnen te gebruiken als basis voor 
een op te starten partiële herziening van het streekplan Noord – Holland Zuid 

 
10. 
Beleidskader Landschap en 
Cultuurhistorie Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit: 

a) het Beleidskader Landschap en Cultuurhistorie Noord-Holland vast te stellen als 
vervanging van het Landschapskatern Noord-Holland en de Cultuurhistorische 
Regioprofielen;  

b) kennis te nemen van het bijgaande Inspiratieboek ‘Landschap en Cultuurhistorie 
als inspiratie’; 

c) Beleidskader en Inspiratieboek middels bijgaande brief aan te bieden aan PS; 
d) gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen redactionele en technische wijzigingen 

in Beleidskader en Inspiratieboek aan te brengen. 
 

11. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Braams (GroenLinks) over 
beprijzing A6-A9 en 
IJmeerweg  
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
12. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid H. Putters 
(SP) over het voornemen van 
de NS niet langer een 
hoofdconducteur in te zetten 
op treinen in Noord-Holland 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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13 
Actualisering PMI 2006-2010 
 

 
Het college besluit: 

1. de Actualisering PMI 2006-2010 vast te stellen en toe te zenden aan 
Provinciale Staten; 

2. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten te verlenen ten behoeve van 
de uitvoering van het PMI:  
a. N232-03: Reconstructie kruispunt N232-N519 (IJweg),  
gemeente Haarlemmermeer                                           € 1.170.000,= 

               b.N240-01: Reconstructie kruispunt N240-Marktweg WFO,  
                gemeente Wervershoof                                                         € 2.800.000,= 
               c.N242-03: Reconstructie N242, gedeelte Smuigelweg-Niedorper Verlaat,  
gemeenten Heerhugowaard en Langedijk (voorbereidingskrediet) € 750.000,= 
                d. N244-04: Herinrichten + verlagen maximumsnelheid N244€ 1.000.000,= 
                e.N247-01: Vervangen Zeddebrug, gemeenten Waterland en  
                    Edam-Volendam                                                              € 600.000,= 
                f. N250-02: Reconstructie N250-Ravelijnweg, gemeente Den Helder                                                         

€950.000,= 
                 g. N302-04: Aanleg fietsoversteek N302-Sluisweg, gemeente Drechterland          

€ 455.000,= 
                  h.N302-05: Tijdelijke ontsluiting Bangert/Oosterpolder, gemeente Hoorn   

€ 1.400.000,= 
                   i.N415: Ontsnipperingsmaatregelen N415, gemeente Hilversum

 €60.000,= 
                   j.N506-01: Reconstructie kruispunt N506-Het Zittend/Blokdijk,  

gemeente Venhuizen     € 580.000,= 
                 k.N509-02: Vervangen brug Oosthuizen, gemeente Zeevang€ 2.400.000,= 
                l. N511-01: Herinrichten Egmond a/d Hoef-Bergen   € 2.600.000,= 
               m.N512-04: Aanleg voetgangersoversteek op de N512 , gemeente Castricum    

€ 160.000,= 
                n.N518-01: Aanbrengen plateau kruispunt N518-Gouw,  

gemeente Waterland                                                          € 110.000,=  
                o. ZT-07: Realisatie fietspad langs de zuidtak van de Zuidtangent,  

gemeente Haarlemmermeer (gemeentelijk project)           € 4.700.000,= 
Totaal kredietaanvragen € 19.735.000,= 
waarvan -na aftrek van bijdragen van derden- uiteindelijk € 13.405.000,= ten laste van 
de kapitaalslasten komt 

3. de uit de verleende kredieten voortvloeiende kapitaalslasten te dekken uit het 
daarvoor bestemde budget voor provinciale infrastructuur; 

4. daartoe de ontwerp-Voordracht Actualisering PMI 2006-2010 vast te stellen; 
5. Provinciale Staten te vragen de Voordracht Actualisering PMI 2006-2010 

gelijktijdig met het Voorjaarsbericht 2006 ( mei a.s.) te behandelen. 
 

  
14. 
Meerjarenonderhoudsprogram
ma Kunstwerken 
Noordhollandsch Kanaal 
 

 
 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het herziene meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken 

Noordhollandsch Kanaal. De kosten hiervoor zijn geraamd op gemiddeld € 1,4 
miljoen per jaar voor de periode 2006 – 2010. Dit betekent een tekort van 
gemiddeld € 0,1 miljoen per jaar ten opzichte van het budget dat door het Rijk bij 
de overdracht van het Noordhollandsch Kanaal voor kunstwerken ter beschikking is 
gesteld. 

2. in te stemmen met het herziene meerjarenonderhoudsprogramma kunstwerken 
Noordhollandsch Kanaal. De extra bestedingen kunnen worden gefinancierd uit het 
totale beschikbare budget voor het Noordhollandsch Kanaal, tenzij er sprake is van 
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een functionele verbetering of aanpassing. 
3. in te stemmen om de bijbehorende voordracht aan PS voor te leggen. 

 

 

 

15. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
op de provinciale 
aanbestedingsregels voor het 
uitvoeren van meerwerk op 
het grootonderhoud St. 
Maartensvlotbrug 
 

 
Het college besluit: 
1 - In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de  uitzonderingsclausule 
van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, genoemd a.  waarbij opdracht aan 
Ooms Construction BV wordt gegeven tot uitvoeren van de volgende (meer) 
werkzaamheden: 

- Vervangen van 1 geleidepaal; 
- Renoveren stalendamwand aan oost- en westzijde, tevens buitenwand van 

de kelder; 
- Vervangen gescheurde randbalk en scharnieren van de koebruggen; 
- Aanbrengen stalen platen in het rijdek dit ter voorkoming van extra slijtage 

van het houten brugdek; 
- Het vervangen van de stalenframes van de koebruggen; 
- Het vervangen van de balken op de pontons t.b.v. de bevestiging van de 

rijdekken; 
 

  
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. 

- Uitbreiden Landbouwschuur en het realiseren van een overkapping op perceel 
Noordeinde 13 te Landsmeer,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan Oud West, stadsdeel Oud-West, gemeente Amsterdam,  

  
17. 
Vaststellen provinciaal 
ontwerpadvies Plan van 
Scholen 
 

 
Het college besluit: 

1. Het ontwerpadvies bij de op de provincie Noord-Holland betrekking hebbende 
aanvragen in het kader van het Plan van Scholen vast te stellen zoals 
opgenomen in bijgaande notitie op grond van artikel 66 van de Wet op het 
voortgezet onderwijs. 

2. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan de besturen en directies van de 
scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Noord-Holland en 
aan de gemeenten met voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs in Noord-
Holland. 

  
18. 
Begrenzingenplan 
ganzenfoerageergebieden 
 

 
Het college besluit: 

1. het “Begrenzingenplan Ganzenfoerageergebieden Noord-Holland” vast te 
stellen; 

2. het besluit op basis van afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht bekend 
te maken; 

3. de reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met betrekking 
tot hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden; 

4. het plan te sturen naar de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) en aan de Dienst Regelingen te Roermond; 

5. aan de Minister van LNV te verzoeken 450 hectare extra beschikbaar te stellen 
voor de begrenzing van het Vogelrichtlijngebied Zeevang; 

6. aan de minister van LNV te verzoeken 10.000 extra hectares voor de opvang 
van smienten beschikbaar te stellen. 
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19. 
Tekening intentieverklaring 
Westfrisiaweg 
 

 
Het college besluit: 

a. in te stemmen met de Intentieverklaring Opwaardering Westfrisiaweg;  
b. de eerstverantwoordelijk gedeputeerde verkeer en vervoer te machtigen om de 

intentieverklaring namens de Commissaris van de Koningin te tekenen. 
  
20. 
Burgerjaarverslag 2005 

 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de tekst van het Burgerjaarverslag 2005, zoals is opgesteld 
door de commissaris van de Koningin in Noord-Holland. 

  
21. 
Verslag MIPIM 2006  
 

 
Het college besluit: 

- het verslag van het bezoek aan de MIPIM in Cannes (met een aanvulling) voor 
kennisgeving aan te nemen. 

  
22. 
Convenant Kennemermeer 
 

 
Het college besluit: 

- de heer P. Poelmann te machtigen om het convenant Kennemermeer namens de 
provincie Noord-Holland te ondertekenen. 

  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 7, 17, 18, 21,  
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20,    
Y.Groot tel. (023) 514 4022 1, 2,  8, 22  
A.Meiborg tel. (023) 514 36 42 9, 10, 16,  
  
 
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. 25-04-2006 openbaar 
Datum:25-04-2006 


