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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
NOORD-HOLLAND OP 28 februari 2006
Onderwerp
1.
Waterberging
Horstermeerpolder

2.
Standpuntbepaling ten
behoeve van notitie Stand van
zaken Waterlandoverleg

Besluit

Het college besluit de Landinrichtingscommissie Vechtstreek te verzoeken:
1. waterproblemen zo goed mogelijk op te lossen en daarbij te streven naar het
realiseren van maximale (834.000 m3) bergingscapaciteit;
2. de wensen van de bewonersvereniging (Duidelijk, Droog en Duurzaam) hierbij
als randvoorwaarde mee te nemen;
3. een voorzitter van de gebiedscommissie Horstermeerpolder te zoeken die de
goedkeuring heeft van gemeente, bewonersvereniging, hoogheemraadschap,
Natuurmonumenten en provincie;
4. de samenstelling van de gebiedscommissie nader te bezien.

Het college besluit:
- kennis te nemen van het verslag van het bestuurlijk Waterlandoverleg op 25-1 j.l
- in te stemmen met de notitie Stand van zaken Waterlandoverleg.
- gedeputeerden Hooijmaijers en Moens te mandateren namens GS deze tekst
bestuurlijk te bekrachtigen.

3.
Beantwoording vragen van de Het college stelt de antwoorden vast.
statenleden mw. S.Akkaya en
G.J.W. de Vries (PvdA) over
hoge jeugdwerkloosheid onder
allochtonen

4.
Concept-rapport commissie
van deskundigen inzake
schade bouwverbod

5.
Voordracht bij partiele
herziening voortzetting
reservering banenstelstel
Schiphol

Het college besluit:
Provinciale Staten per brief te informeren over het concept-rapport van de commissie
van deskundigen inzake schade bouwverbod Groenenbergterrein

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op het ontwerp “ partiële herziening
Van het streekplan Noord-Holland Zuid, voortzetting planologische reservering
banenstelstel Schiphol”.
b. Dat de beantwoording van de zienswijzen niet leidt tot substaniële wijzigingen in de
ontwerp-herziening, echter wel tot de toevoegingen:
- een uitsnede van de streekplankaart van het streekplan NHZ, waarop aangeduid de
reservering van het banenstelsel en het tracé van de N201 volgens het Realisatiebesluit
van 24 november 2004. beide ter verduidelijking van de beleidstekst.
- een korte samenvattende motivatie die aan de partiële herziening ten grondslag ligt.
c. Vast te stellen de Voordracht (inclusief beantwoording zienswijzen) en deze aan te
bieden aan Provinciale Staten.
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Besluit
d. De Voordracht toe te zenden aan de indieners van zienswijzen.

6.
Beantwoording vragen van het Het college stelt de antwoorden vast.
statenlid mw. Mr. C.Jankie
(SP) over bedrijfsterrein
Jaagweg in West-Friesland
7.
Uitwerkingsplan Waterlands
Wonen

Het college besluit:
1. in te stemmen met amendement 10-1 waarbij de rode contour bij Watergang,
gemeente Waterland, niet wordt teruggelegd;
2. amendement 10-7 zo te verwerken dat locatie Ilpendam Noord wordt verlaagd
van 150 woningen naar 80, waarbij de gedachtegang van de cultuurhistorische
verkenning uitgangspunt is;
3. amendement 10-8 zo te verwerken dat locatie Middenbeemster wordt
opgehoogd van 170 naar 240;
4. in te stemmen met motie 10-1 waarbij een integrale notitie over
mobiliteitsproblematiek in de regio Waterland wordt opgesteld;
5. in te stemmen met het aanpassen van bijbehorende kaarten;
6. in te stemmen met het uitwerkingsplan Waterlands Wonen waarin
amendementen en motie en de wijzigingsvoorstellen uit de voordracht zijn
verwerkt;
7. het uitwerkingsplan Waterlands Wonen in een oplage van 500 exemplaren te
laten drukken;
8. het uitwerkingsplan Waterlands Wonen gratis toe te zenden aan betrokken
gemeenten in de regio Waterland (ISW), Hoogheemraadschap
Noorderkwartier, maatschappelijke organisaties, ministeries Vrom en LNV,
Belvedere, de leden van de PPC, leden van provinciale staten en gedeputeerde
staten, indieners van de zienwijzen en intern ambtelijk binnen de provincie;
9. het uitwerkingsplan voor derden (op verzoek) tegen betaling beschikbaar te
stellen ( € 15,00);
10. gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen het uitwerkingsplan verder af te
ronden en eventuele overige technisch-inhoudelijke aanpassingen c.q.
vormgeving door te voeren

8.
Partiële herziening Boskerpark Het college besluit:
1. de Nota van Beantwoording vast te stellen;
2. de Nota van Beantwoording toe te zenden aan de indieners van zienswijzen;
3. de Voordracht bij de ontwerp streekplanherziening vast te stellen en deze aan
te bieden aan Provinciale Staten;
4. de heer Hooijmaijers te mandateren redactionele wijzigingen aan te brengen in
de Nota van beantwoording en de ontwerp streekplanherziening

9.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van
statenlid T.J.P.J. Talsma

Het college stelt de antwoorden vast.
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(PvdA) over De Stolpen.

10.
Reactie Platform
Bereikbaarheid Noordvleugel
op Planstudie SchipholAmsterdam-Almeren

11.
Vaststelling Deelverordening
vernieuwingsagenda
basisbibliotheken NoordHolland 2006

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Alternatieven- en Variantennota Planstudie SchipholAmsterdam-Almere.
2. Het standpunt in te nemen dat de informatie die nu voorligt het college geen
aanleiding geeft haar oorspronkelijke voorkeur voor de variant verdiepte
ligging van het Stroomlijnalternatief te herzien.
3. Kennis te nemen van de bestuurlijke realiteit dat de provincie Noord-Holland
daarmee binnen het Platform Bereikbaarheid een afwijkend standpunt inneemt
ten opzichte van in ieder geval twee partners binnen het Platform (de gemeente
Amsterdam en de provincie Flevoland spreken hun voorkeur uit voor de
variant korte tunnel van het Verbindingsalternatief).
4. Desondanks aan te sluiten bij een gezamenlijke reactie van het Platform
Bereikbaarheid Noordvleugel vanuit de nadrukkelijke wens van de
Platformpartijen om voor de zomer alsnog tot een eensluidend standpunt te
komen en dit in de onderhandelingen met het rijk in het kader van het
Rijksprogramma Noordvleugel in te brengen.
5. Akkoord te gaan met de redeneerlijn zoals vervat in bijgevoegde puntsgewijze
opzet voor de regionale schriftelijke reactie op de Alternatieven- en
Variantennota Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere.
6. De portefeuillehouder verkeer en vervoer te machtigen de verdere afhandeling
van de reactie van het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel voor zijn
rekening te nemen.
7. Provinciale Staten in kennis te stellen van het standpunt van het Platform
Bereikbaarheid Noordvleugel inzake de Planstudie door middel van het
toesturen van een afschrift van deze brief aan Provinciale Staten, inclusief een
begeleidend schrijven van het college waarbij haar standpunt nog eens wordt
uiteengezet.

Het college besluit:
1. De concept- statenvoordracht en het bijbehorende concept-ontwerpbesluit
inzake de (aan te vullen) Deelverordening vernieuwingsagenda
basisbibliotheken Noord-Holland 2006 (hierna: de Deelverordening) vast te
stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit na vaststelling ter besluitvorming
door te sturen aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief;
3. De Deelverordening na vaststelling door provinciale staten te publiceren in het
Provinciaal blad;
4. Het subsidieplafond voor subsidies op grond van de Deelverordening voor
2006 vast te stellen op € 340.000,- onder voorbehoud dat provinciale staten de
Deelverordening vaststellen;
5. de portefeuillehouder te machtigen de deelverordening aan te vullen.
6. Dit besluit gelijktijdig met de Deelverordening te publiceren in het Provinciaal
blad.
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12.
Beantwoording vragen van
statenlid P.A. Prins (fractie
Prins) over Nuon

13.
Beantwoording vragen van
statenlid A.A. de Vries (SP)
over een info-avond over de
Ronde Hoep

14.
Standpunt over toekomst
middenbestuur

15.
Sponsoring SAIL Den Helder
2008

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast

Het college stelt de antwoorden vast

Het college besluit:
het volgende standpunt in te nemen ten aanzien van de discussie over de toekomst van
het middenbestuur:
De provincie Noord-Holland zet vooral in op intensivering van de samenwerking met
zowel publieke als private partners op een aantal beleidsterreinen. Wat betreft de
specifieke situatie van de Randstad zien wij mogelijkheden voor verdere bestuurlijke
samenwerking in Noord- en Zuidvleugelverband, aangezien dat de meest logische
eenheden zijn, gelet op de huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken.
Mocht dat leiden tot een andere oriëntatie op de bestuurlijke structuur, dan is het logisch
om daar via de lijn - dat wil zeggen de vleugels- naar te kijken.
De portefeuillehouder wordt gemachtigd de brief aan PS aan te passen.

Het college besluit:
1. Onder nader te formuleren voorwaarden SAIL Den Helder 2008 in principe te
sponsoren met een bedrag van euro 300.000 (exclusief BTW), te financieren uit het
beschikbare evenementenbudget. Dit bedrag wordt in 3 delen, elk van euro
100.000, aan SAIL Den Helder 2008 uitbetaald, te weten per 1 september 2006,
per 1 maart 2007 en per 1 maart 2008.
2. naast het sponsorbedrag wordt euro 100.000 (exclusief BTW) begroot voor de
uitnutting van het evenement, o.a. voor uitwerken van beleidsdoelstellingen,
projecten, uitnodigingen, catering en communicatie, te financieren uit het
evenementenbudget 2007. Het totaalbedrag aan uitgaven voor SAIL Den Helder
2008 komt hiermee op euro 400.000 (excl. BTW en activiteiten van de diverse
beleidsvelden).
3. deze sponsoring te koppelen aan een door SAIL Den Helder aangeboden
sponsorpakket en kwaliteitsnormen aan de organisatie van het evenement, te
beschrijven in een sponsorovereenkomst. In deze sponsorovereenkomst worden
ontbindende voorwaarden opgenomen.
4. de directeur Middelen te belasten met de totale uitwerking van de
sponsorovereenkomst, SAIL projecten, het publieksevenement en hospitality.
5. de directeur Middelen opdracht te geven om, als antwoord op het op 8 juli 2005
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ingediende participatieverzoek van SAIL Den Helder, in onderhandeling te treden
met SAIL Den Helder om te komen tot een sponsorcontract dat voldoet aan de in
dit besluit genoemde criteria.

16.
Jaarverslag Concern
Controlling 2005

17.
Startnotitie Strategische Milieu
Beoordeling pkb Randstad380
kV Verbinding

18.
OV-Taxi Noord-Holland
Noord-Jaarverslag 2004

Het college besluit:
- kennis te nemen van het jaarverslag 2005 van Concern Controlling.

Het college besluit:
De Minister van Economische Zaken over de Startnotie voor de Strategische Milieu
Beoordeling pkb Randstad380 kV Verbinding te berichten met bijgaande brief.

Het college besluit:
1. Het jaarverslag 2004 voor de OV-Taxi Noord-Holland Noord vast te stellen.
2. Het jaarverslag te sturen aan Provinciale Staten.

19.
Europese Kaderrichtlijn Water Het college besluit:
werkprogramma en tijdschema 1. Kennis te nemen van het voornemen van de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat om de besluitvorming in 2009 over doelen, maatregelen en bekostiging
voor verbetering van de waterkwaliteit gelijktijdig te laten plaatsvinden op Rijksprovinciaal- en lokaal niveau;
2. zijn instemming met dit voornemen van de Staatssecretaris kenbaar te maken aan de
voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West, op zijn verzoek, met
bijgaande brief.
3. Provinciale Staten hierover te informeren.

20.
Heroverweging n.a.v. bezwaar Het college besluit:
NOBA vetveredeling BV
1. NOBA B.V. in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 21 september 2005 , nr. 2005-38097 te
herroepen; in plaats daarvan een nieuw besluit te nemen met inachtneming
van de opmeringen van de HAC, waarbij opnieuw een last onder
dwangsom wordt opgelegd.

21.
Muskusrattenbestrijding

Het college besluit:
1. het ‘uitvoeringsplan muskusrattenbestrijding Noord-Holland 2006’ vast te
stellen;
2. het uitvoeringsplan ter kennisneming aan te bieden aan de dagelijkse besturen
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3.

van de waterschappen in Noord-Holland door middel van bijgevoegde brieven;
de Provinciale Staten nader te informeren over de muskusrattenbestrijding door
middel van bijgevoegde brief.

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

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 46 39

1,9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22
16
2,4, 5, 6,7,8, 11, 17,
3,12, 21,

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. 28-02-2006 openbaar
Datum:28-02-2006

