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1. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw 

L.M. Driessen-Jansen (VVD) 

over zandafslag aan de 

stranden van Bloemendaal tot 

en met Texel 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

  

  

2. 

Verhoging subsidieplafond 

Deelverordening 

theaterkrediet NH 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond van de Deelverordening theaterkrediet Noord-Holland 2007 

vast te stellen op € 68.566,-- 

2. Dit besluit door middel van Provinciaal Blad bekend te maken. 

  

3. 
Wijziging Deelverordening 

Theaterkrediet Noord-Holland 

2007  

 

 

Het college besluit: 

1. De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de 

Deelverordening theaterkrediet Noord-Holland 2007 inclusief toelichting vast te 

stellen. 

2. De Statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter besluitvorming door te sturen aan 

Provinciale Staten door middel van brief. 

  

4. 
Deelverordening Beeldende 

Kunst en Vormgeving Noord-

Holland 2008 

 

 

Het college besluit: 

- De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inzake de Deelverordening 

Beeldende Kunst en Vormgeving Noord-Holland 2008 inclusief toelichting vast te 

stellen. 

- De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan 

Provinciale Staten door middel van brief. 

  

5. 
Verhoging subsidieplafond 

2007 invoer zelfbediening 

Deelverordening 

Infrastructuur 

Bibliotheekwerk Noord-

Holland 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond van het onderdeel Invoer zelfbediening binnen de 

Deelverordening Infrastructuur Bibliotheekwerk Noord-Holland 2007 met 

€400.000,-- te verhogen en vast te stellen op € 886.000,-; 

2. De onder 1. genoemde verhoging te dekken uit het niet verplichte bedrag 

subsidieplafond 2006 van de deelverordening ad € 525.079,--; 

3. Dit besluit door middel van Provinciaal Blad bekend te maken; 

4. Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

6. 

Actualisering Provinciaal 

Meerjarenprogramma 

Infrastructuur (PMI) 2007-

2011  

 

Het college besluit: 

1. de Actualisering PMI 2007-2011 vast te stellen en deze toe te zenden aan 

Provinciale Staten; 

2. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten  te verlenen ten behoeve van de 
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 uitvoering van het PMI: 

ten laste van begrotingspost 308-01 (kapitaallasten PMI) 

a. K20-01, fietsbrug ter plaatse van Geestmerambacht, gemeenten  

Alkmaar en Bergen                                                                             € 6.605.000,= 

Een bedrag van € 6.005.000,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

b. N200-01, Reconstructie Boulevard Barnaart/Kop van de Zeeweg,  

gemeenten Zandvoort en Bloemendaal (verhoging krediet)      € 7.900.000,= 

Een bedrag van € 7.450.000,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

c. N202-04, aanleg bushalten ter hoogte van Reinunie, gemeente Velsen   € 640.000,= 

Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten. 

d. N203-03, reconstructie Stationsplein, gemeente Uitgeest  

(verhoging krediet)                                                                              € 4.280.000,= 

Een bedrag van € 2.413.800,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

e. N206-03, verbeteren verkeersveiligheid op diverse locaties op de  

Vogelenzangseweg, gemeente Bloemendaal                                     € 400.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten 

f. N231-01, vervanging brug te Vrouwenakker, gemeente Uithoorn       € 6.350.000,= 

Een bedrag van € 4.550.000,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

g. N242, dynamisch verkeersmanagement                                        € 600.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

N242-03, reconstructie N242, ged. Smuigelweg-Niedorper Verlaat, gemeenten 

Heerhugowaard en Langedijk (verhoging voorbereidingskrediet)        € 250.000,=  

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

h. N247-01, vervangen Zeddebrug over de Zesstedenvaart, gemeenten  

Waterland en Edam-Volendam (verhoging krediet                                  € 200.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

i. N501-02, reconstructie N501-Redoute, gemeente Texel                       € 250.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

j. N515-01, vervanging Julianabrug, gemeente Zaanstad                    € 19.800.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

k. N515-03, aanleg bushaltes bij Zaanse Schans en P+R-terrein bij A7, 

gemeenten Zaanstad en Wormerland                                                    € 200.000,= 

Een bedrag van € 10.000,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

l. N518-01, aanbrengen plateau op het kruispunt N518-Gouw,  

gemeente Waterland (verhoging krediet)                                        € 20.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

m. N522, plaatsen hekwerk op de brug Ouderkerk, gemeente Ouder-Amstel€ 25.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten. 

n. N527-02, reconstructie kruispunt N527-Rijksstraatweg,  

gemeente Blaricum                                                                                € 390.000,= 

Een bedrag van € 180.000,= komt ten laste van de kapitaallasten. 

o. Studiekrediet (verhoging krediet)                                                    € 600.000,= 

Het totale bedrag komt ten laste van de kapitaallasten 

 

subtotaal kredietaanvragen                                                            € 48.510.000,= 

 waarvan –na aftrek van bijdragen van derden- uiteindelijk € 43.393.800,=  ten laste 

van de kapitaallasten komt  
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ten laste van begrotingspost 730826 (Zuidtangent)  

p. ZT-06, zuidtak Zuidtangent, cluster 1 "Tracé Toolenburg", gemeente  

Haarlemmermeer                                                                            € 3.300.000,= 

Een bedrag van € 740.000,= komt ten laste van het budget voor de Zuidtangent. 

q. ZT-12, bushaltes zuidtak Zuidtangent                                      € 2.100.000,= 

Een bedrag van € 62.500,= komt ten laste van het budget voor de Zuidtangent. 

 

ten laste van de EXIN-H Weginfrastructuur; Westfrisiaweg 

r. N023-01, voorbereidingskrediet Westfrisiaweg (verhoging krediet)    €1.500.000,=  

Het totale bedrag komt ten laste van het restantbudget EXINH Westfrisiaweg  

(ad € 97.500.000,=) en wordt geactiveerd (25 jaar; 5% rente). 

 

totaal kredietaanvragen                                                                          € 55.410.000,= 

 
3. Provinciale Staten te vragen het bij de Actualisering van het PMI 2003-2007 

gevoteerde krediet voor de verdubbeling N302, gedeelte Oostergouw-Rijweg, 

gemeente Hoorn ad € 6.051.000,= in te trekken; 

4. Provinciale Staten te melden dat er rekening moet worden gehouden met het 

toekomstig onderhoud van het project K20-01 "Fietsbrug ter plaatse van 

Geestmerambacht (inclusief onderdoorgang)". Nader bezien zal worden hoe de 

structurele onderhoudskosten van nieuwe infrastructuur zal worden geregeld. 

5. daartoe de ontwerp-Voordracht Actualisering PMI 2007-2011 vast te stellen; 

6. Provinciale Staten te vragen de Voordracht Actualisering PMI 2007-2011 

gelijktijdig met het Voorjaarsbericht 2007 ( juni a.s.) te behandelen. 

 

  

7. 
RegioNet Korte Termijn Bus 

3
e
 tranche EXINH 

 

 

 

Het college besluit: 

1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXINH) de 

voordracht “RegioNet Korte Termijn Bus 3
e
 tranche” en ontwerpbesluit vast te 

stellen; 

2. Provinciale Staten in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland; 

RegioNet Korte Termijn Bus 3
e
 tranche voor te stellen: 

a. Voor  het provinciale aandeel voor doorstromingsmaatregelen provinciale 

weg bij station Uitgeest: 

1. voor voorbereidingskosten  € 84.000,-- als 

begrotingsposten vast te stellen; 

2. voor uitvoeringskosten € 525.000,-- als krediet 

beschikbaar te stellen. 

b. Voor het gemeentelijk aandeel voor doorstromingsmaatregelen project  

Dreef/Paviljoenslaan 

                                               1.   voor voorbereidingskosten  € 16.900,-- als            

begrotingsposten vast te stellen; 

                                                2.   voor uitvoeringskosten € 105.500,-- als krediet          

beschikbaar te stellen. 

                                             t.b.v. subsidie aan gemeente Haarlem (totaal € 122.400,--) 

c. Voor het gemeentelijk aandeel voor doorstromingsmaatregelen project 

Tolweg-Prinsesseweg 2
e
 fase: 
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1. voor  voorbereidingskosten € 85.000,-- als 

begrotingspost vast te stellen; 

2. voor uitvoeringskosten € 1.400.000,-- als krediet 

beschikbaar te stellen. 

                                      t.b.v. subsidie aan gemeente Zandvoort (totaal € 1.485.000,--) 

d. Voor het gemeentelijk aandeel voor doorstromingsmaatregelen project 

Raaks verkeersplein voor  voorbereidingskosten € 47.500,-- als 

begrotingspost vast te stellen t.b.v. subsidie aan gemeente Haarlem; 

e. De onder  a t/m d genoemde voorbereidingskosten (totaal € 233.400,-- ) 

ten laste te brengen van het voorbereidingskrediet EXIN-H, (onderdeel 

OV) binnen de bestemmingsreserve EXINH; 

f. De onder a t/m d genoemde uitvoeringskosten (totaal € 2.030.500,--) te 

activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee samenhangende 

kapitaalslasten te dekken ten laste van de bestemmingsreserve EXINH 

compartiment “Te activeren projecten”.  

g. De volgende besluiten d.d. 27 maart 2006 (Voordracht 15) in te trekken; 

                                                  1.     € 100.000,- t.b.v. Blaricum (niet activeerbare               

kosten) 

                                                  2.     € 15.675,- t.b.v. Uitgeest (activeerbare kosten) 

3. De onder 2. genoemde besluiten (zover van toepassing) te verwerken bij de 4
e
 

wijziging van de programmabegroting 2007 (Voorjaarnota 2007); 

4. De voordracht en het ontwerpbesluit middels brief aan Provinciale Staten te sturen. 

  

8. 
Aanvullende tekortsubsidie 

aan de gemeente Enkhuizen 

voor het project Verkeersroute 

Kat- en Hondsbrug 

 

 

Het college besluit: 

- Met toepassing van de hardheidclausule ingevolge artikel 22 en in afwijking van 

artikel 7 lid e van de Deelverordening kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding 

Noord-Holland 2005 aan de gemeente Enkhuizen een aanvullende tekortsubsidie te 

verlenen ad € 70.000,-- voor de extra aanpassing van de Kat- en Hondsbrug, 

waarmee het subsidiepercentage voor dit project op 57,45 % uitkomt.  

  

9. 
Uitvoering 

ontwikkelingssamenwerking 

2007  

 

 

Het college besluit: 

1. voor te stellen aan PS om de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking 

Noord-Holland 2007 in te trekken; 

2. het gereserveerde budget van € 320.950,- voor ontwikkelingssamenwerking in 

2007, volgens de regels van de deelverordening,  toe te kennen aan (een aantal 

van) de organisaties die voor 1 april 2007 een subsidieaanvraag hebben 

ingediend.  

 

  

10. 
Voorstel om gebruik te maken 

van de derde 

uitzonderingsclausule van de 

provinciale 

aanbestedingsregels voor het 

continueren van de inhuur van 

coördinator DIV 

 

#Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule 

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de aanbestedingsregels 

inzake opdracht tot: 

- 6 maanden continueren van de inhuur van een coördinator DIV bij de 

firma DisConsult te Zoetermeer (het veranderen van opdrachtnemer leidt 

tot transactiekosten, waardoor de kosten voor uitvoering van de opdracht 
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 significant stijgen); 

- een optie tot verlenging van nog eens 6 maanden. 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur Middelen om na een positief besluit een 

brief inzake de verlenging aan DisConsult Projecten b.v. te verzenden. 

3. Dat nader overleg met de portefeuillehouder wordt gevoerd over de te behalen 

resultaten. 

  

11. 
Klacht Stichting De 

Faunabescherming 

 

 

Het college besluit: 

- De Stichting De Faunabescherming en de heer/mevrouw Verwer te informeren over 

de wijze waarop aan de uitspraak van de rechtbank Haarlem gevolg is gegeven. 

  

12. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer 

M.H.J. van der Heijde (PvdA) 

over onbegrijpelijke 

formulieren 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

13. 
Partiele herziening van de 

Streekplannen NHZ en NHN, 

Actualisering  

 

 

Het college besluit: 

Het concept-ontwerp van de partiële herziening van de Streekplannen Noord-Holland 

Zuid en Noord-Holland Noord, Actualisering streekplannen 

a. Vast te stellen van 12 onderwerpen, in het bijzonder de 

beleidsvoornemens die voortvloeien uit: 

• het opnemen van de Nationale Landschappen Groene Hart,  

Stelling van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie en 

Arkeheem-Eemland 

• de  vier Rijksbufferzones  

• wijziging beschermings- en compensatieregimes 

Natuurbeschermingswetgebieden en PEHS, inclusief de daarbij 

behorende differentiatie per gebiedscategorie; 

• strandzonering en jaarrondpaviljoens; 

• vastleggen van de 20 Ke-contour Schiphol in relatie tot 

woningbouw; 

• aanpassing rode contour voor een aantal gemeentelijke 

projecten;  

• vervallen van de status van essentiële beleidslijn voor de rode 

contouren;  

b. Voor (schriftelijke) consultatie toe te zenden aan de Provinciale 

Planologische Commissie en de gemeenten in zowel Noord-Holland 

Zuid als Noord-Holland Noord; 

c. Ter kennisneming toe te zenden aan de Statencommissie Ruimtelijke 

ordening; 

d. De portefeuillehouder te machtigen de opmerkingen van het college 

te verwerken in de tekst. 

  

De heer Borghouts stemt niet in met de teksten waarin woningbouw binnen de 20Ke-

geluidcontour rond Schiphol mogelijk wordt gemaakt. 
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14. 
Jaarstukken 2006 

 

 

Het college besluit: 

1) Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2006 die in overeenstemming met 

artikel 201 van de Provinciewet het jaarverslag en de jaarrekening vormen. 

2) Kennis te nemen van het rekeningresultaat, dat vóór bestemming sluit met een 

voordelig saldo van € 18,6 miljoen en na bestemming is er een voordelig saldo 

van € 19,3 miljoen.  

3) Kennis te nemen van de mondelinge toezegging van de accountant (PWC), aan 

de algemeen directeur,  dat over het jaar 2006 een goedkeurende verklaring  

voor getrouwheid en  rechtmatigheid zal worden afgegeven. (Het concept 

accountantsrapport is nog niet gereed) 

4) In te stemmen met de concept-jaarstukken 2006, in het bijzonder:  

a) de programmaverantwoording,  

b) de paragrafen (opgenomen in boek programmarekening en bijlagen),  

c) de programmarekening en de toelichting (opgenomen in boek 

programmarekening en bijlagen) 

d) de balans en de toelichting (opgenomen in boek programmarekening en 

bijlagen). 

5) De conceptvoordracht, inclusief de bijlage “rekening in één oogopslag” en 

aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen. 

6) De portefeuillehouder Financiën en Deelnemingen te machtigen redactionele 

aanpassingen aan te brengen in de stukken en een erratum op te stellen voor de 

rekeningencommissie. 

  

15. 

Sponsoring NK Schaken 

 

 

Het college besluit: 

1. Het NK Schaken te sponsoren voor een bedrag van € 35.000 inclusief BTW uit het 

sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een 

sponsorovereenkomst . De directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

16. 
Ondertekening 

bestuursovereenkomst 

Muiderfietsbrug 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst Muiderfietsbrug, als vervolg op het 

eerdere besluit van 30 januari 2007, onder voorwaarde van het goedkeuren van de 

provinciale (meerjaren)begroting 2008 door Provinciale Staten. 

2. Gedeputeerde Visser, krachtens het Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland van 2005-59778 tot bekendmaking van het Vertegenwoordigingsbesluit 

Provincie en Commissaris van de Koningin Noord-Holland 2006, te mandateren 

deze overeenkomst te ondertekenen. 

3. Deze bestuursovereenkomst ter kennis name te sturen aan Provinciale Staten. 

  

17. 
Voordracht lid IPO-bestuur en 

leden adviescommissies 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voordracht van gedeputeerde P.S. Visser voor het IPO-

bestuur. 

2. In te stemmen met de voordracht van:  

gedeputeerde A. Moens voor de adviescommissie Milieu van het IPO;  

gedeputeerde A.M.C.A. Hooijmaijers voor de adviescommissie Ruitmelijke 
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Ontwikkeling en Wonen van het IPO;  

gedeputeerde R. Kruisinga voor de adviescommissie Water van het IPO;  

gedeputeerde P.S. Visser voor de adviescommissie Landelijk Gebied van het IPO; 

gedeputeerde C. Mooij voor de adviescommissie Mobiliteit van het IPO;  

gedeputeerde S. Baggerman voor de adviescommissie Sociaal Beleid van het IPO; 

gedeputeerde S. Baggerman voor de adviescommissie Cultuur van het IPO;  

gedeputeerde P.S. Visser voor de adviescommissie Bestuur, Financiën en de 

Elektronische overheid van het IPO;  

gedeputeerde R. Kruisinga voor de adviescommissie Europa van het IPO;  

gedeputeerde J.H.M. Bond voor de adviescommissie Economische Zaken van het IPO; 

en gedeputeerde P.S. Visser voor het interprovinciaal werkgeversverband van het IPO. 

3. Het IPO-bestuur hiervan te verwittigen middels toezending van het GS-besluit. 

 

  

18. 
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. 

- bouwplan Noorderlaan 2-4 te Hippolytushoef, gemeente Wieringen,  

- realiseren parkeergelegenheid verkoop van consumpties vanuit de schapenschuur 

en de ontvangst van beoefenaars en bezoekers van de boerengolf aan de Liedeweg 

32 te Haarlemmerliede, gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude,  

- bouw toiletgroep tussen bestaande schuur en woning ten behoeve van de boerengolf 

activiteit aan de Liedeweg 31 te Haarlemmerliede, gemeente Haarlemmerleide & 

Spaarnwoude,  

- uitbreiden theetuin ’t Einde te Zuiderwoude, gemeente Waterland,  

- bouw opslagloods op perceel Middelie 75 te Middelie, gemeente Zeevang,  

- bouw bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen en kassen op nieuw bouwblok op perceel 

Wagenpad 26 te Wieringerwerf, gemeente Wieringermeer,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- bestemmingsplan “ Aalsmeer Dorp 2005”, gemeente Aalsmeer,  

- bestemmingsplan “ Wormerveer-Noord”, gemeente Zaanstad,  

  

  

  

19. 
Onthouding van de 

goedkeuring aan de begroting 

2007 van de gemeente Bergen 

 

 

Het college besluit: 

- de goedkeuring te onthouden aan het besluit van de gemeenteraad van 14 november 

2006 betreffende het vaststellen van de begroting voor 2007, wegens strijd met het 

recht; 

- het gemeentebestuur erop te attenderen, dat onder de werking van het preventieve 

toezicht voor het aangaan van nieuwe verplichtingen vooraf de goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten vereist blijft en te verwijzen naar hun brief van 11 februari 

2005 (met name het onderdeel “ nog geen goedgekeurde begroting”). 

  

20. 

Herbenoeming leden HAC-P 

 

 

Het college besluit: 

1 de leden van de bezwarencommissie personeelsbesluiten Noord-Holland voor een 

periode van 4 jaar te herbenoemen. De betrokkenen van de herbenoeming in kennis 
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te stellen. 

2 Dat reiskosten worden vergoed vanaf de reguliere woonplaats naar Haarlem. 

  

21. 
Vaststelling concept ontwerp 

partiele streekplanherziening 

Broekhorn 

 

 

 

 

Het college besluit: 

1. het concept ontwerp partiële streekplanherziening Broekhorn vast te 

stellen; 

2. de partiële streekplanherziening om advies te zenden naar de 

statencommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en de 

Provinciale Planologische Commissie alvorens het ontwerp al dan niet 

aangepast definitief te kunnen vaststellen.  

 

 

Het college besluit: 

1. het concept ontwerp partiële streekplanherziening Broekhorn vast te stellen; 

2. de partiële streekplanherziening om advies te zenden naar de statencommissie 

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en de Provinciale Planologische 

Commissie alvorens het ontwerp al dan niet aangepast definitief te kunnen 

vaststellen.  

 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 15, 16, 17, 19, 20  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 9, 10, 11 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 2, 3, 4, 5 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 12, 13, 14, 18, 21 

C. v. Twuijver tel. (023) 514 42 40 6, 7, 8 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42  

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 1 

  

 

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. 08-05-2007 openbaar 
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