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1. 
ILG: plaatsing 

‘agrobiodiversiteit’ op pMJP 

deel B 2008  

 

 

Het college besluit: 

- het onderwerp ‘agrobiodiversiteit’ te plaatsen op het provinciaal 

Meerjarenprogramma deel B 2008 

- het subsidieplafond vast te stellen op € 1.660.000,00 

- het subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

2. 

Klacht Berkhout e. a.  

 

 

 

Het college besluit: 

- De klacht van de heer Berkhout e.a. te weerleggen en te concluderen dat 

gedeputeerde Hooijmaijers het door PS genomen besluit inzake de contouren van 

het Nationaal Landschap Waterland uitvoert. 

  

3. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid G. Massom 

(PvdA) omtrent Zuidas  

(nr. 28) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 

Wijzigingen scope N201: 

Schiphol Rijk, Amstelpassage 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de wijziging van het ontwerp van de passage van de Amstel, 

onderdeel van het project N201+, waarbij in plaats van een hoge brug een aquaduct 

wordt aangelegd; 

2. In te stemmen met de wijziging van het ontwerp van de omlegging Schiphol Rijk 

ter plaatse van het Groenenbergterrein, onderdeel van het project N201+, waarbij 

het tracé op dijkhoogte wordt gehouden zodat een kort viaduct ten behoeve van de 

ontsluiting van het genoemde terrein kan worden gerealiseerd; 

3. De bijgevoegde ontwerpovereenkomsten vast te stellen en de portefeuillehouder 

V&V te machtigen zo nodig wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen 

en de overeenkomst te ondertekenen; 

4. Kennis te nemen van de uitvoeringsovereenkomst met de provincie Utrecht, waarin 

de bijdrage van de provincie Utrecht aan de meerkosten van het aquaduct is 

geregeld; 

  

5. 

Afwijken provinciale 

aanbestedingsregels, sub. b, 

om losse opdrachten aan fa. 

van Doorn te geven 

 

 

Het college besluit: 

1. om gebruik te maken van de provinciale aanbestedingsregels, sub.b, door perceel 1 

van het bestek 2191 middels losse opdrachten door de fa. van Doorn uit te laten 

voeren. 

2. de unitmanager Operationeel Onderhoud te machtigen de opdrachten aan van 

Doorn te geven. 

  

6. 

Bereikbaarheid Kust 

Zandvoort-Bloemendaal 2005-

2007 / DVM Zuid-

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het eindrapport Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid Kust 

Zandvoort- Bloemendaal 2005-2007; 
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Kennemerland 

(2008-30324) 

2. kennis te nemen van het rapport Vervolgonderzoek Gebiedsgericht Benutten Zuid- 

Kennemerland; 

3. kennis te nemen dat van het door PS beschikbaar gesteld krediet € 4.303.200,- voor 

het EXIN-H project Bereikbaarheid Kust Bloemendaal Zandvoort op 21 september 

2005, een bedrag van € 1.242.962 niet tot besteding is gekomen door versobering 

c.q. het niet uitvoeren van een aantal maatregelen; 

4. het hiervoor genoemde bedrag ad € 1.242.962 in te zetten voor het voort te zetten 

deelproject “ DVM Zuid-Kennemerland” met als dekking: 

- € 621.481 t.l.v. het EXIN-H programma OV-infrastructuur (te activeren); 

- € 621.481 t.l.v. de niet bestede bijdragen van de gemeente Bloemendaal, 

Heemstede, Zandvoort en Haarlem voor Bereikbaarheid Kust 2005-2007; 

5. B&W betrokken gemeenten per brief te vragen hetzelfde besluit ten aanzien van de 

inzet voor “ DVM Zuid-Kennemerland” voor te bereiden; 

6. Provinciale Staten per brief te informeren. 

  

7. 
Initiatiefvoorstel SP over 

spoorverdubbeling 

 

 

Het college besluit: 

1. Provinciale Staten te adviseren geen vervolg te geven aan het initiatiefvoorstel van 

de SP over spoorverdubbeling in Noord-Holland Noord. 

2. Provinciale Staten te informeren over haar advies door middel van brief. 

  

8. 
HOV-verbinding Zandvoort-

Schiphol  

 

 

Het college besluit: 

1. Uit nader onderzoek te concluderen dat aanpassing van het bestaande buslijnennet 

of het inleggen van een nieuwe (HOV-)lijn op de verbinding tussen Zandvoort en 

Schiphol onvoldoende toegevoegde waarde heeft; 

2. De doorstroming op de bestaande buslijnen in de corridor tussen Zandvoort en 

Schiphol verder te bevorderen door de gemeenten te verzoeken subsidie aan te 

vragen voor doorstromingsmaatregelen voor de bus te nemen langs provinciale 

wegen; 

3. Provinciale Staten over dit besluit te informeren middels brief. 

  

9. 

 ‘Vaart in de Zaan!’ 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de notitie ‘Vaart in de Zaan!’ van mei 2008 met de daarin 

beschreven twee varianten – de instandhoudingvariant en de vernieuwingsvariant – 

voor de aanpak van de Wilhelminasluis te Zaandam; 

2. Beide varianten voor een opiniërende discussie voor te leggen aan PS 

(Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer); 

3. Op basis van de resultaten van de bespreking in de cie WVV zal GS een definitief 

besluit nemen over de te kiezen variant; 

4. Provinciale Staten te informeren via brief. 

  

10. 

Impuls fiets en 

knelpuntenrapportage 

Fietsersbond 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het knelpuntenrapport van de Fietsersbond;  

2. Aan de hand van prioriteiten uit het rapport van de Fietsersbond aangevuld met 

fietsparkeervoorzieningen e.d. te komen tot een Impuls Fiets 2008-2012, zoals 

aangekondigd in het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 2007-2013;  
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3. De Impuls Fiets te financieren uit beschikbare middelen in de Begroting en 

Meerjarenraming, de Gebundelde Doeluitkering en de vrijgespeelde middelen ten 

behoeve van dekking van de kapitaalslasten provinciale infrastructuur;   

4. Provinciale Staten over het besluit en het rapport de Fietsersbond alsmede over de 

wijze van uitvoering te informeren aan de hand van brief.  

  

11. 
Jaarverslagen 2007 concessies 

openbaar vervoer 

 

 

Het college besluit: 

- De jaarverslagen 2007 voor de concessies Gooi en Vechtstreek, Haarlem/IJmond, 

Noord-Holland Noord en de Zuidtangent vast te stellen. 

- De jaarverslagen ter informatie te sturen aan Provinciale Staten. 

  

12. 

Wonen in het Groen, Nadere 

Overeenkomst Financiële 

Afspraken deel 1 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de provinciale inbreng in het project Wonen in het Groen; 

2. Akkoord te gaan met het verzoek van Alkmaar, Heiloo en Castricum om de Nadere 

Overeenkomst Financiële Afspraken I (NOFA) met betrekking tot het project 

Wonen in het Groen af te ronden; 

3. Als voorwaarde voor afronding te stellen dat in de NOFA aanvullende afspraken 

worden opgenomen over inspanningsverplichtingen voor de gemeenten Heiloo en 

Castricum bij het realiseren van woningbouw- en groenprojecten; 

4. De drie gemeentes door middel van brief daarover te informeren. 

5. Te zijnertijd een nader besluit te nemen over de NOFA deel 1 voordat deze wordt 

ondertekend. 

  

13. 

Kostenovereenkomst P4 

samenwerking in Europa 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de kostenovereenkomst voor P4 samenwerking in Europa  

2. De verantwoordelijk gedeputeerde te machtigen om indien nodig in de toekomst 

wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. 

  

14. 
Ruimtelijk economische visie 

Greenport Aalsmeer 

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de ruimtelijk-economische visie Greenport Aalsmeer. 

 

 

  

15. 

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. 
- Realiseren van een bedrijfsruimte (studio en kantoor) aan de Holterbergweg op het 

P-busterrein in Duivendrecht, gemeente Ouder-Amstel,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan Zaandam Oud West, gemeente Zaanstad,  

  

16. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2008 (5) 

 

Het college besluit: 

- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2008 vast te 
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 stellen; 

- PS met brief hierover te informeren. 

  

17. 
Overgangsdocument geldend 

streekplanbeleid na invoering 

nWro 

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het Overgangsdocument geldend streekplanbeleid na 

inwerkingtreding nieuwe Wro 

- Provinciale Staten te informeren. 

  

18. 

Subsidieverstrekking aan de 

gemeente Zeevang 

Dorpswinkel Warder 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan de gemeente Zeevang voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en 

voor het opstellen van een bedrijfsplan voor een dorpswinkel in Warder een 

tekortsubsidie te verstrekken van € 9.625,- onder toepassing van de 

hardheidsclausule van de Deelverordening dorpswinkels Noord-Holland 2007. 

2. De sectormanager van de sector subsidies te mandateren om dit besluit uit te 

voeren. 

  

19. 
Stand van zaken RegioNet 

Korte Termijn Bus EXINH 

 

 

Het college besluit: 

- Provinciale Staten te informeren over de stand van zaken van het openbaar 

vervoerproject RegioNet Korte Termijn Bus in het kader van de Extra 

Investeringsimpuls Noord-Holland (EXINH) 

  

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

  over de nummers: 

G. Schokker tel. (023) 514 46 39 14 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 18 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 12, 13, 15, 16, 17 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 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. 03-06-2008 openbaar 

Datum:03-06-2008 


