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1.  
Toepassing 
aanbestedingsregels. 
 

 
Het college besluit er niet mee in te stemmen dat wordt afgeweken van de 
aanbestedingsregels ter verlenging van  de inzet van een adviseur van bureau Zeekei 
Management als adviseur spoorzaken tot 1 september 2006 

 
  
2. 
Statenvragen van mw 
Boelhouwer (SP) over 
jachthaven Scharwoude 
 

 
Het college besluit: 

Het college besluit de inliggende beantwoording van de schriftelijke vragen van 
het statenlid mw C. Boelhouwer vast te stellen 

 
 

  
3.  
Ecologische verbinding 
Omval-Kolhorn 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het starten van het project Omval-Kolhorn op basis van het 

uitgangspunt dat eind 2006 aan PS voorgesteld zal worden om de voor de 
realisatie van de    ecologische verbinding en wandelpaden benodigde 
provinciale gronden  aan weerszijden van de kanalen voor een symbolisch 
bedrag aan een natuurbeherende organisatie over te dragen nadat de gronden 
voor een bedrag van ca. € 500.000,- ( t.l.v. Deelverordening Fonds Natuur en 
Landschap) ingericht zijn en 

2. Voor het beheer van de kade voor een symbolisch bedrag een     
beheersovereenkomst te sluiten..  

3. Zich met bovenstaand besluit te conformeren aan de afspraken die in IPO-   
verband over de overdracht van natuurgebieden gemaakt zijn. 

 
 

  
4. 
Bezoekerscentrum Stelling  
van Amsterdam 
 

 
Het  college besluit: 
1. Het rapport “Haalbaarheidsstudie bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam” 

voor kennisgeving aan te nemen. 
2. Conform de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek te streven naar 

bezoekers- en informatiecentra Stelling van Amsterdam bestaande uit een 
netwerk van informatiepunten bij alle – of tenminste het merendeel – van de 
forten (locatie buiten) en maximaal 3 vormen van bezoekerscentra in de forten 
(locatie binnen). 

3. Alle forteigenaren, -beheerders en de betrokken gemeenten te benaderen voor 
medewerking en medefinanciering van de informatiepunten (locatie buiten). 

4. Aan te sluiten bij de plannen van externe partijen voor de realisatie van 
bezoekerscentra in de forten, waarbij potentiële kandidaten worden uitgenodigd 
hun plannen voor te leggen. 

5. Op basis van deze (onder 4 genoemde) plannen maximaal drie locaties te 
selecteren voor bezoekerscentra die zij financieel en organisatorisch – en indien 
nodig planologisch - wil ondersteunen. De plannen zullen worden getoetst op: 

 Mate waarin het inhoudelijke concept aansluit bij de ambities 
van de provincie (Gebiedsprogramma Stelling van 
Amsterdam); 

 Professionaliteit van de exploitant;  
 Ervaring met publieksfuncties;  
 Additionele inkomstenstromen uit bijvoorbeeld horeca;  
 De balans tussen het bezoekerscentrum enerzijds en 

commerciële activiteiten anderzijds; 
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 Onderlinge samenhang en mogelijke synergie tussen de 
verschillende plannen (o.a. concept en locatie). 

 Uitgangspunten EXINH zoals opgenomen in de Nota 
Projecten EXINH Zorg, & Welzijn, Jeugdzorg en Sociaal-
Culturele Infrastructuur (PS 9 mei 2005); 

6. De intentie uit te spreken om te zijner tijd ook in financiële zin bij te dragen aan 
de realisatie van een bezoekerscentrum zoals bedoeld onder 2) en 3). 
Besluitvorming over de financiële kant vindt te zijner tijd plaats op basis van 
nader uitgewerkte plannen.  

7. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief. 
 

  
5. 
Uitbreiding zorgaanbod 
jeugdzorg 
 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de notitie ‘uitbreiding zorgaanbod jeugdzorg’ en in dit kader te 
besluiten: 
a. in het kader van het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg  2006 de 
subsidieplafonds vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2006 als volgt 
te verhogen: voor de UJL/OCG  met  € 135.300,- , voor de stichting  De 
Bascule/TGV met € 179.780,-, voor OCK het Spalier (Centrale voor Pleegzorg) met 
€ 6.130,- en voor het Bureau Jeugdzorg (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) 
met € 265.000,- .  
b. op basis van de, van de instellingen jeugdzorg gevraagde, voorstellen voor het 
bestrijden van de wachtlijsten op uiterlijk 30 mei 2006 te besluiten over de inzet van 
de extra rijksmiddelen jeugdzorg. 
c.  het subsidieplafond voor de onder b genoemde voorstellen vast te stellen op  
€ 2.089.510,-.  

 
 

  
6.  
Agriport A7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de brief van de projectontwikkelaar van Agriport A7, dat 

het uit oogpunt van economie en werkgelegenheid gewenst is om in 2006 te 
starten met de bouw van kassen op deze locatie, zodat de zich vestigende 
glastuinbouwbedrijven in 2007 in productie kunnen zijn; 

2. kennis te nemen van het feit dat de datum van 28 april 2006 cruciaal is voor het 
welslagen  van de daartoe noodzakelijke kavelruil van 800 hectare; 

3. uit oogpunt van de gevraagde planologische duidelijkheid aan de 
projectontwikkelaar schriftelijk mede te delen, dat: 

a. de provincie op basis van het Ontwerp-bestemmingsplan Agriport 
bedrijventerrein agribusiness en logistiek en het Ontwerp-
bestemmingsplan Agriport A7 grootschalige glastuinbouw geen 
aanleiding ziet tot het onthouden van goedkeuring mits de nog door de 
gemeente Wieringermeer in te dienen definitieve bestemmingsplannen, 
nagenoeg gelijk zijn aan de ontwerpplannen, met de kanttekening dat: 

i. eventuele zienswijzen van belanghebbenden op beide 
ontwerp-bestemmingsplannen nog kunnen leiden tot 
aanpassingen; 

ii. een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van de ontsluiting 
van Agriport A7 op de N239. De keuze voor het 
ontsluitingstracé moet worden verkregen uit een regiostudie, 
die momenteel met alle betrokken partijen wordt uitgevoerd 
en waarvan ontsluiting op de N239 één van de opties is; 

b. de provincie zich niet garant stelt jegens de telers ingeval de 
bestemming glastuinbouw onverhoopt niet (tijdig) mocht worden 
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gevestigd op het betreffende plangebied; 
c. de  provincie met een streekplanafwijkingsprocedure is gestart, omdat 

een gedeelte van het Agriport A7-terrein in het Ontwikkelingsbeeld 
Noord-Holland Noord niet de functieaanduiding glastuinbouw heeft; 

d. de provincie voornemens is om de functieaanduiding glastuinbouw via 
deze streekplanafwijkingsprocedure op het gehele Agriport A7-terrein 
(excl. agribusinesscentrum) te willen gaan vestigen; 

4. kennis te nemen van het feit dat de huidige elektriciteitsinfrastructuur in de kop 
van Noord-Holland niet toereikend is voor een verdere economische 
ontwikkeling van het gebied; 

5. onderzoek te doen naar het doortrekken van het hoogspanningsnet vanuit station 
Westwoud en met betrokken partijen Agriport A7 en NUON een (financieel) 
plan uit te werken; 

6. pas in een later stadium  -als  meer duidelijkheid is ontstaan over het 
ontsluitingstracé en de kosten ervan- te bezien of de totale investeringen die 
door de projectontwikkelaar worden gedaan in verkeer, innovatie, 
duurzaamheid en natuur op onderdelen dermate gebiedsoverschrijdend en 
maatschappelijk relevant zijn, dat hiervoor een financiële bijdrage van de 
provincie mag worden gevraagd; 

7. daarom niet deel te nemen aan een op korte termijn op te richten Task Force 
“Agriport A7 Duurzaam”, die tot doel heeft om concrete subsidieverzoeken op 
te stellen en in te dienen bij de diverse overheden voor de duurzame inrichting 
van het gebied; 

8. tot verzending van de brief met bovenstaande inhoud aan de 
projectontwikkelaar; 

9. de portefeuillehouder R.O. te machtigen tot het plegen van tekstuele 
aanpassingen in deze brief. 

   
   

. 
 

 
7. 
Streekplanuitwerking 
Driehoek A4-A5-Oude 
Schipholweg 
 

 
Het college besluit: 

a. Te starten met de streekplanuitwerking voor de driehoek A4 –A5- Oude 
Schipholweg.  

      
b. Een Strategische Milieubeoordeling uit te voeren voor deze streekplanuitwerking.
 

8. 
Convenant Blaricummermeent 
 

 
Het college besluit:  

1. in te stemmen met de (aan te vullen)  intentieverklaring waarin 
toezeggingen gedaan worden die de provincie  kan waarmaken; 

2. niet in te stemmen met het door de gemeente Blaricum 
voorgestelde convenant Blaricummermeent omdat hierin passages 
zijn opgenomen waarin de provincie verplichtingen zou moeten 
aangaan waar de provincie niet als enige partij zeggenschap over 
heeft; 

3. gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren voor de ondertekening 
van de intentieverklaring namens het college van GS. 

 
9. 
Onteigening tbv de aanleg van 
de zuidtak van de Zuidtangent 

 
Het college besluit: 
1. De Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken om te bevorderen dat de 
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met aangrenzend fietspad in 
de gemeente Haarlemmermeer 
 
 
 
 
 
 
 

Kroon, overeenkomstig artikel 72a der Onteigeningswet, een besluit neemt 
krachtens welke onteigening kan plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van de 
Zuidtak van de Zuidtangent vanaf de Nieuwe Bennebroekerweg te Hoofddorp 
tot aan de Noordelijke Randweg te Nieuw-Vennep in de gemeente 
Haarlemmermeer; 

2. In deze procedure tevens te betrekken de aanleg van het aangrenzende fietspad 
en het gemeentebestuur van hierover te berichten. 

 
 

  
10. 
Noordboog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de ‘Nadere verkenning Noordboog West’, het advies 
aan het college daarover van de Stuurgroep Noordboog West en de 
onderliggende rapporten van Bureau Waardenburg en STIVAS. 

2. In overleg met de betrokken partijen randvoorwaarden, waaronder een 
beeldkwaliteitsplan, op te stellen, waaraan deelprojecten ter realisatie van 
de westelijke Noordboog moeten voldoen. De randvoorwaarden dienen 
tevens als toetsingskader voor de inzet van de provinciale middelen. 

3. Voor het oostelijk deel van het project Noordboog te streven naar 
inpassing van de doelen voor een robuuste ecologische verbinding in het 
planconcept voor het Wieringerrandmeerproject. 

4. Dit besluit, de nadere verkenning met bijbehorend advies en de 
onderliggende rapporten middels bijgaande brief aan PS  aan te bieden. 

 
 

11. 
Project Blauwe Loper 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van het advies van de statencommissie NLWM van 8 maart jl. 

aan GS dat de provincie samen met de drie betrokken gemeenten een lijst van 
projecten gaat opstellen die voor 1 januari 2009 moeten zijn gestart; 

2. de portefeuillehouder te verzoeken voorstellen voor de begroting 2007 voor te 
leggen.  

 
  
12. 
Vaststellen van de 
jaarrekening 2005 van het 
Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen provincie Noord-
Holland. 
 

 
Gedeputeerde Staten besluiten: 
1. De jaarrekening 2005 van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie  

Noord-Holland” vast te stellen; 
2. De vastgestelde jaarrekening 2005 in het kader van de actieve informatieplicht 

aan te bieden aan Provinciale Staten. 
 

  
 
13. 
Wijzigingswet Wgr-plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van bijgaande Nota “Samenwerking tussen provincie en 
het ROA” waarbij de factsheets van hoofdstuk 6 het vertrekpunt vormen 
voor de taken en bevoegdheden van provincie en ROA.  

2. Voor wat betreft de RO kennis te nemen van hetgeen over de 
besluitvorming in de 2e Kamer is besloten aangaande de bevoegdheden 
voor de stedelijke gebieden in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en 
daarom definitieve afspraken over de bevoegdheden van het ROA op het 
terrein van de RO op te schorten totdat daarover meer duidelijkheid bestaat. 

3. Tot dat moment uit te gaan van de huidige bevoegdheden van het ROA op 
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grond van de geldende Wet op de Ruimtelijke Ordening en eerder 
gemaakte afspraken met het Dagelijks Bestuur van het ROA. 

4. Het initiatief te nemen om het Dagelijkse Bestuur van het ROA uit te 
nodigen voor een gezamenlijk overleg in september 2006 om nader kennis 
te maken en om aan de hand van bijgevoegde nota van gedachten te 
wisselen over de samenwerking. Dit overleg zou kunnen plaatsvinden in de 
vorm van een themaberaad. 

5. In te stemmen met de ambtelijke voorbereiding van dit bestuurlijke overleg 
door in samenwerking met het ROA de factsheets van hoofdstuk 6 nader uit 
te werken in concrete voorstellen voor de taken en bevoegdheden van 
provincie en ROA op deze beleidsvelden. 

6. PS te informeren over bijgevoegde nota.   
 

  
14. 
Sponsoring Bevrijdingspop 
2006 
 

 
Het college besluit: 
a. Voor 2006 incidenteel een bedrag van 18.000 euro uit het budget 

evenementenbeleid beschikbaar te stellen ten behoeve van de sponsoring van de 
organisatie van Bevrijdingspop op  5 mei 2006  

b. Voor 2007 en volgende jaren te bezien op welke wijze de bijdrage structureel in 
de begroting zal worden verwerkt 

 
  
15. 
Verordening HAC  
 

Het college besluit: 
a. de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord 

Holland 2006 vast te stellen; 
b. de bijgevoegde voordracht en nota voor PS -commissiestukken vast te stellen, 

waarmee aan PS wordt voorgesteld hetzelfde besluit te nemen als onder a 
vermeld. 

   
16. 
Vaststelling subsidieplafond 
 

 
Het college besluit: 

• Het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van de 
Deelverordening ontwikkelingssamenwerking voor de periode van 3 april 
2006 tot en met 31 december 2006 vast te stellen op € 180.424,23; 

• Het subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad. 
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17.  
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. 

- Bouw- en woonrijp maken van het oostelijk deel van het bedrijventerrein  
Nieuwelaan te Limmen, gemeente Castricum; 

- Bouw appartementencomplex met zes appartementen aan de Harenmakersstraat 
2BC te Zaandam, gemeente Zaanstad; 

- Realiseren zorgboerderij met 13 appartementen op een perceel ten oosten van de 
Dorpsstraat 265 te Zwaag, gemeente Hoorn. 

- Realiseren recreatiecomplex als uitbreiding van de bestaande camping De Oude 
Boomgaard te Langedijk, ; 

- Realiseren van een ontsluiting N201 aan de oostzijde van Legmeerdijk te 
Amstelveen. 

- Realiseren van 6 woningen aan Westzijde 256 a/c gemeente Zaanstad 
 
 

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 3, 10, 11, 12,   
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1,9, 15, 16 
Y.Groot tel. (023) 514 4022 13, 14,  
M.Lansdaal  tel. (023) 514 36 41 2,4, 5, 6, 7, 8,  
  
 
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. 28-03-2006 openbaar 
Datum:28-03-2006 


