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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 oktober 2007
Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer G.
Massom (PvdA) inzake de
Zuidtangent (nr. 80)

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Jaarverslagen 2007 concessies Het college besluit:
openbaar vervoer
1. De jaarverslagen 2006 voor de concessies Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond en
Noord-Holland Noord en de Zuidtangent vast te stellen.
2. De jaarverslagen ter informatie te sturen aan provinciale staten.
3.
PMI 2008-2012

Het college besluit:
1. De lijst van projecten van de studie-, plan- en realisatiefase en de lijst van te
schrappen projecten van het PMI 2008-2012 vast te stellen en deze toe te zenden
aan Provinciale Staten;
2. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten te verlenen voor de uitvoering
van het PMI
ten laste van begrotingspost 308-01 (kapitaallasten PMI):
a. Studiekrediet (verhoging krediet)
€700.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
b. alg-04: Locaties alternatieve verlichting
€1.605.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
c. N231-07: Plaatsing bushaltes, gemeente Aalsmeer (verhoging krediet)
€ 165.000,=
Na subsidieverlening door de stadsregio komt een bedrag van € 82.500,= ten
laste
van de kapitaallasten.
d. N231-08: Verplaatsen fietsoversteek De Kwakel, gemeente Uithoorn
€385.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
e. N242-01 + N243-02: Aansluiting N243 op de N242
€700.000,=
Dit bedrag komt geheel ten laste van de kapitaallasten.
f. N244-04: Aanleg rotonde en herinrichten en verlagen maximumsnelheid,
fase 2: N244, gedeelte N246-Julianalaan, De Rijp (verhoging krediet)
€645.000,=
Een bedrag van € 545.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
g. N513-02: Reconstructie kruispunt N513-Soomerwegh, gemeente Castricum
€1.630.000,=
Een bedrag van € 1.330.000,= komt ten laste van de kapitaallasten.
Totaal kredietaanvragen
€5.630.000,=
waarvan –na aftrek van bijdragen van derden- uiteindelijk € 5.147.500 ,= ten
laste van de kapitaallasten komt
3.

4.

Provinciale Staten te vragen het gevoteerde krediet ad € 640.000,= voor het project
"N202-04: Aanleg bushalten ter hoogte van de Reinunie, gemeente Velsen" in te
trekken, na aftrek van de gemaakte voorbereidingskosten.
Op voorstel van de portefeuillehouder een extra bezuiniging te realiseren van een
nader te bepalen bedrag en daartoe in beginsel de volgende projecten uit de
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5.

6.
7.
8.
9.

4.
Verlenging van tijdelijke
inhuur projectmedewerker
Mobiliteit met HRM Taken

5.
Najaarsnota 2007

planfase van het PMI 2008-2012 te schrappen:
• Het overige deel van het project N236-04: Reconstructie N236, gedeelte
Loosdrechtdreef-Noordereind;
• N248-03: Aanleg parallelweg langs de N248, gedeelte N249-N245
• N248-01: Vervangen Stolperophaalbrug
• N242-03: Reconstructie N242, gedeelte Smuigelweg-Niedorper Verlaat;
De 25 laagst geprioriteerde projecten uit de studiefase van het PMI 2008-2012 te
schrappen en daarmee de toestroom van nieuwe projecten naar de planfase te
beperken;
Daartoe de ontwerp-Voordracht PMI 2008-2012 vast te stellen;
Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 2008-2012 gelijktijdig met de
Begroting 2008 op 12 november a.s. te behandelen;
Het geactualiseerde kasritme van het PMI 2007-2011, dat bij de halfjaarlijkse
rapportage is gevoegd, vast te stellen;
De halfjaarlijkse rapportage toe te zenden aan de Commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.

Het college besluit:
- Gebruik te maken van regel “b” van de uitzonderingsbepalingen op de
aanbestedingsregels betreffende de verlenging van de tijdelijke inhuur
projectmedewerker Mobiliteit met HRM taken voor de periode van 1 november
2007 tot 1 mei 2008.

Het college besluit:
1. De bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de programmabegroting
2007 vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de rapportage over de aanbestedingen en
subsidieverlening in 2007.
3. De voorstellen tot financiële bijstelling van de programmabegroting 2007 ten
laste van de algemene middelen vast te stellen;
4. De budgettair-neutrale voorstellen tot financiële bijstelling van de
programmabegroting 2007 vast te stellen en deze te verwerken in de
najaarsnota;
5. Het positief saldo ad. € 17.767.898 toe te voegen aan de saldireserve en te
oormerken voor de bijdrage aan het Rijk (€ 29 miljoen) in uitvoering van het
bestuursakkoord.
6. Aan PS voor te stellen een voorbereidingskrediet van € 275.000 beschikbaar
te stellen ten einde de realisatie van het Regionaal Havengebonden
Bedrijventerrein mogelijk te maken.
7. Aan PS voor te stellen het beschikbaar gestelde krediet in het kader van het
EXIN-H programma OV Regionet 2de tranche voor het project Muiden; met €
200.000 te verhogen.
8. Aan PS in kader van het EXIN-H programma OV project Regionet Korte
Termijn Bus 4e tranche het volgende voor te stellen:
a. voor het provinciale aandeel voor
doorstromingsmaatregelen (voorbereidingskosten) €
250.000,-- als begrotingsposten vast te stellen;
b. voor het gemeentelijk aandeel voor
doorstromingsmaatregelen project Haltevoorziening
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9.

10.

11.

12.
13.

6.
Voorlopig standpunt over de
reacties op de ontwerp
streekplanherziening
Broekhorn en de voordracht
tot vaststelling

station Hilversum:
1. voor voorbereidingskosten € 23.530,-- als
begrotingsposten vast te stellen;
2. voor uitvoeringskosten € 90.500,-- als krediet
beschikbaar te stellen t.b.v. subsidie aan gemeente
Hilversum (totaal € 114.030,--)
c. voor het gemeentelijk aandeel voor
doorstromingsmaatregelen project 2e fase busbaan
Velsertraverse – Stationsgebied Beverwijk voor
voorbereidingskosten € 94.000,-- als begrotingsposten vast
te stellen t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen.
d. de onder a, b en c genoemde voorbereidingskosten (totaal
€ 367.530,--) ten laste te brengen van het
voorbereidingskrediet EXIN-H, (onderdeel OV) binnen de
bestemmingsreserve EXIN-H;
e. de onder b genoemde uitvoeringskosten (totaal € 90.500,-) te activeren (25 jaar, rente 5%) en de daarmee
samenhangende kapitaalslasten te dekken ten laste van de
bestemmingsreserve EXIN-H compartiment “Te activeren
projecten”.
Aan PS voor te stellen in het kader van UNA-ISV programma: € 100.000,-van UNA-ISV programma 2002-2004 productiehal Den Helder over te
hevelen naar UNA-ISV-programma 2005-2009 project Figaro Zaanstad
(waarvan de bijdrage wordt verhoogd naar € 501.423);
Aan PS voor te stellen in het kader van UNA-ISV programma 2005-2009
deelproject Task Force Ruimtewinst (TFR) het deelbudget prijzengeld te
verlagen met € 200.000 naar € 100.000,-- ten gunste van het regulier budget
van TFR (dat wordt verhoogd naar € 552.445);
Aan PS voor te stellen in het kader van Herstructurering en Innovatief
Ruimtegebruik bedrijventerreinen (HIRB) de reservering ten behoeve van
Task Force Ruimtewinst ad € 100.000 op te heffen ten gunste van het
regulier budget HIRB (deelverordening).
De subsidielijst buiten verordening (de FINH-EXIN-H en UNA overzichten
worden geacht tevens deel uit te maken van deze lijst) vast te stellen;
De portefeuillehouder Financiën te machtigen de voorliggende conceptnajaarsnota en voordracht redactioneel aan te passen conform de
besluitvorming van heden.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
2. In te stemmen met “Voorlopig standpunt van Gedeputeerde Staten” over de
ingediende reacties op de ontwerp partiële streekplanherziening Broekhorn;
3. In te stemmen met de Voordracht tot vaststelling van de partiële herziening;
4. Over het voorlopig standpunt de statencommissie Ruimtelijke Ordening en
Grondbeleid te raadplegen;
5. Het voorlopig standpunt toe te zenden aan degenen die op de ontwerp partiële
streekplanherziening hebben gereageerd ten behoeve van een op 25 oktober door de
statencommissie ROG te houden gedachtenwisseling;
6. De voordracht toe te zenden aan Provinciale Staten voor de behandeling in de
Statenvergadering van 19 november 2007.
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7.
Monitor Woningbouw 2007

8.
Stichting omgevingskwaliteit
Schipholregio

9.
Herijking Recreatie om de
stad (RodS)

10.
Notitie
samenwerkingsverband IPO

11.
Regio Randstad

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Monitor Woningbouw 2007 en de Monitor
Woningbouwcapaciteit 2007.
2. De Directie Beleid te laten onderzoeken aan de hand van de met regio’s
vastgestelde opgaven en actuele behoefteberekeningen of er nog behoefte is aan
extra woningbouwlocaties die snel kunnen worden ontwikkeld. Hierover zal in de
eerste helft van 2008 worden gerapporteerd aan GS.
3. Kennis te nemen van het voornemen van de portefeuillehouder om in overleg met
de minister te onderzoeken of Noord-Holland kan fungeren als een proefproject
(mede in relatie tot de belangrijke economische functie op nationale schaal), waarin
de provincie een doorzettingsmacht krijgt voor de verschillende, vaak tegenstrijdige
eisen die vanuit de verschillende overheidslagen worden opgesteld.
4. De Directie Beleid te verzoeken om de provinciale inspanningen rondom
woningbouwproductie te intensiveren door middel van de in de Nota GS
beschreven acties.
5. In de Monitor Woningbouw 2008 meer toelichting te geven op de knelpunten in de
woningbouwproductie en hierin ook nader onderzoek te doen naar de ontwikkeling
van de woningbehoefte en een mogelijke herijking van de taakstellingen.
6. Provinciale Staten middels brief te informeren.

Het college besluit:
1. Om samen met Schiphol Group een Stichting Bevordering kwaliteit omgeving
Schipholregio op te richten, kennis genomen hebbend van de wensen en
bedenkingen van Provinciale Staten van 1 oktober 2007;
2. Op grond van art. 158 van de Provinciewet bijgevoegde brief te zenden naar de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om goedkeuring voor het
besluit tot oprichting te krijgen.

Het college besluit:
- In te stemmen met de voorliggende brieven, waarmee de ILG-gebiedscommissies
worden geïnformeerd over de stand van zaken van de Herijking RodS en om advies
worden gevraagd om de voorgestelde aanpak.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de notitie “ Aanbevelingen samenwerking in IPO-verband” en
daartoe:
a. Een Noord-Hollandse prioriteiten-agenda op te stellen en halfjaarlijks
kennis te nemen – middels een GS-nota – van de ontwikkelingen binnen
het IPO aan de hand van deze prioriteiten-agenda.
b. Eenmalig de Algemene Vergadering van het IPO in Noord-Holland te
organiseren in samenwerking met het IPO.
c. Eenmalig een bestuursvergadering van het IPO in Noord-Holland te
organiseren in samenwerking met het IPO.

Het college besluit:
1. in te stemmen met een opheffing van Regio Randstad per 1 januari 2008
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2.

de voorstellen van de voorzitter van Regio Randstad af te wijzen en ten aanzien van
nieuwe bestuurlijke samenwerking te kiezen voor benutting van bestaande
structuren die alle randstedelijke thema’s dekken: UpR, P4 en G4. Om die reden
wordt er geen bestuurder aangewezen voor de start van de nieuwe bestuurlijke
samenwerking. Het afvaardigen van een bestuurder hangt af van het
onderwerp/portefeuille.
3. ten aanzien van de organisatie en aansturing ambtelijke ondersteuning te kiezen
voor bestaande structuren (UpR, HBPO, P4, G4) ondersteund door de eigen
organisatie.
4. ten aanzien voor de uitvoering van de taken van Regio Randstad de lijn te volgen
zoals uiteengezet in het ambtelijk advies, bijlage 1 punt 3.
5. ten aanzien van de kostenverdeling van nieuwe samenwerking niet akkoord te gaan
met het voorstel van een eenvoudige overeenkomst en een verdeelsleutel.
6. de Randstadmonitor te willen voortzetten in 2008.
7. de brief van de voorzitter van Regio Randstad te laten aanpassen naar aanleiding
van bovenstaande besluiten.
8. in te stemmen met de procedure voor opheffing en liquidatie van Regio Randstad
9. in te stemmen met het ontwerp liquidatieplan en de daaruit voortvloeiende
personele en financiële gevolgen.
10. in de voorjaarsnota te komen met een aframing, omdat dan meer zicht is op de
personele gevolgen van de opheffing.
11. de portefeuillehouder te machtigen om na een door het dagelijks bestuur van Regio
Randstad genomen besluit inzake de opheffing en liquidatie Provinciale Staten
hierover te informeren.
12.
Verlaging subsidieplafond DV Het college besluit:
stimulering totstandkoming
1. Het subsidieplafond van de Deelverordening stimulering totstandkoming
basisbibliotheken
basisbibliotheken Noord-Holland 2007 vast te stellen op €140.000,2. Dit besluit door middel van bijgaand Provinciaal Blad bekend te maken.
13.
‘ Regionaal Havengebonden
Bedrijventerrein Noordkop’

Het college besluit:
1. Te constateren dat in het collegeprogramma “Krachtig, in Balans” de realisering
van een Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein in Noord-Holland Noord is
opgenomen en dat na intensieve bemiddeling van enkele leden van GS de gemeente
Anna Paulowna een voorbereidingsbesluit ter zake heeft genomen
2. De projectleiding voor realisering van het Regionaal Havengebonden
Bedrijventerrein door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord uit te laten
voeren;
3. In de Najaarsnota 2007 aan PS voor te leggen een voorbereidingskrediet van €
275.000 beschikbaar te stellen teneinde de realisatie van het Regionaal
Havengebonden Bedrijventerrein mogelijk te maken.
4. De gedeputeerden Bond en/of Hooijmaijers voor de verdere uitvoering van dit
besluit te mandateren.

14.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- Voor het oprichten van een romneyloods ten behoeve van het stallen van
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
vliegtuigen op het vliegveld Hilversum,
- Verplaatsen van agrarisch bedrijf naar Heintjesbraak in Warder, gemeente Zeevang,

6

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 oktober 2007
Onderwerp

Besluit
-

15.
Toepassen SISA op
medeoverheden

Bouw loods ten behoeve van Houthandel Daalder&Zn te Breezand, gemeente Anna
Paulowna,

Het college besluit:
1. in te stemmen met de invoering Single Information en Single Audit tussen de
provincie en gemeenten/gemeenschappelijke regelingen voor uitsluitend de
specifieke uitkering Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV);
2. de brief aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken vast te stellen.

16.
Heroverweging subsidie
project ‘ Muziek op de
Barnewiel’ van OBS
Barnewiel

Het college besluit:
1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen;
2. de bestreden beschikking van 20 april 2007, 2007-20946, niet te herroepen, maar de
motivering hiervan aan te vullen.

17.
Heroverweging tekortsubsidie
project ‘Zoeken en Vinden’
van Familieschool
Heerhugowaard

Het college besluit:
1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren
3. de bestreden beschikking van 20 april 2007, 2007-6785, niet te herroepen.

18.
Verslag van het door de cvdK
afgelegde ambtsbezoek aan
het stadsdeel Slotervaart,
Amsterdam

19.
Reparatie (onder)
mandaatbesluit

20.
Beslissing op bezwaar inzake
subsidieverlening
Milieufederatie 2007

21.
Publiceren melding wijziging
saneringsplan Bodemsanering

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het verslag van het op 22 augustus 2007 door de commissaris
van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan het stadsdeel Slotervaart, gemeente
Amsterdam, en kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin
gedane toezegging dat hij onder de aandacht van GS brengt:
- Het verzoek van wethouder Ketelaar of de provincie een rol kan spelen
bij de realisering van het project A-10 Cornelis Lelylaan, ondanks dat
het niet om een provinciale weg gaat.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het opnemen van de programma-directeur (B&U) in de tabel van
artikel 6 van het Algemeen mandaatbesluit GS van Noord-Holland augustus 2007;
2. De door de provinciesecretaris vastgestelde ondermandaatlijst van de directie B&U
goed te keuren, na accordering van bovengenoemd besluit.
3. Provinciale Staten over dit besluit actief te informeren ter uitvoering van artikel
167, tweede lid, van de Provinciewet.

Het college besluit:
1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 25 mei 2007, nr. 2007-4422 niet te herroepen.

Het college besluit:
- een melding wijziging saneringsplan in kader van de Wet bodembescherming niet
te publiceren als er sprake is van een kleine wijziging tenzij uit beoordeling blijkt
dat belangen van derden aanwezig kunnen zijn
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-

22.
Arhi- procedure Gooi en
Vechtstreek

23.
Wijzigingen Partieel
Gebiedsplan Noord-Holland
Midden en Gebiedsplan Kop
en West-Friesland

De beoordeling vindt plaats op basis van de geformuleerde criteria in notitie.

Het college besluit:
- In te stemmen met een brief waarin de statencommissie FEPO wordt geïnformeerd
over enkele onderwerpen met betrekking tot de Arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek.

Het college besluit:
1. De wijzigingen in het Partieel Gebiedsplan Noord-Holland Midden definitief vast
te stellen;
2. De wijzigingen in het Gebiedsplan Kop en West-Friesland definitief vast te stellen;
3. De vastgestelde wijzigingen ter inzage te leggen volgens de procedure van de
Algemene wet Bestuursrecht.
4. Door middel van bijgaande brief de wijzigingen van het Partieel Gebiedsplan
Noord-Holland Midden en het Gebiedsplan Kop en West-Friesland ter informatie
aan te bieden aan PS.

24.
Afhandeling subsidieverlening Het college besluit:
Hoogheemraadschap Hollands Aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te Edam:
Noorderkwartier en Waternet - een tekortsubsidie van maximaal € 13.489,50, inclusief BTW te verlenen voor de
uitvoering van het project “bijdrage zwemwaterprofielen potentiële
zwemwaterlocaties” en daarbij, onder toepassing van de in artikel 24 van de
Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 (ASN) opgenomen
afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te geven aan artikel 10, lid 1, van de ASN;
- een voorschot uit te betalen van € 10.791,60, zijnde 80% van de verleende subsidie;
- de uitvoering van dit besluit te mandateren aan de directie SHV;
Aan Waternet te Amsterdam:
- een tekortsubsidie van maximaal € 2.880,-, exclusief BTW te verlenen
voor de uitvoering van het project “Bijdrage opstellen zwemwaterprofielen
potentiële zwemwaterlocaties beheergebied Amstel, Gooi en Vecht” en daarbij,
onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 (ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing
te geven aan artikel 10, lid 1, van de ASN;
een voorschot uit te betalen van € 2.304,-, zijnde 80% van de verleende subsidie;
- de uitvoering van dit besluit te mandateren aan de directie SHV;

25.
Verlening tekortsubsidie aan
de gemeente Castricum voor
een gedeelte (75%) van de
investering in pontveer en
aanmeervoorzieningen Het
Schouw te Akersloot

26.
Beantwoording statenvragen

Het college besluit:
- Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan de
gemeente Castricum een tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 525.000,(exclusief BTW), voor de kosten van de vervangingsinvestering in pontveer en
aanmeervoorzieningen;
- Een voorschot uit te betalen van 80% van het verleende subsidiebedrag, zijnde €
420.000,-;
- De sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

Het college stelt de antwoorden vast.
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van het statenlid de heer P.J.
Bruijstens (ONH/VSP) inzake
Beleidskader 2008 (nr. 75)
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B.Adema
R.Fillet
M. Lansdaal
K. Grevers
M. Hartog

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 34 25

over de nummers:
4, 9, 10, 11, 13,
18, 19, 24
5, 6, 7, 8, 14, 15,
1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 25
12, 16, 17, 26

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. 09-10-2007 openbaar
Datum:09-10-2007

