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Besluit 

1. 
Overdracht organisatie 

muskusrattenbestrijding aan 

waterschappen 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de door de directie vastgestelde projectopdracht Overdracht 

organisatie Muskusrattenbestrijding van provincie Noord-Holland aan de 

waterschappen “Hollands Noorderkwartier”, “Rijnland”en “Amstel, Gooi en Vecht”; 

2. de drie waterschappen het voorstel te doen om te komen tot een gezamenlijke 

opdracht en plan van aanpak voor de overdracht. 

  

2. 

Overstromingsberekeningen 

voor Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

overeenkomstig regel 6 punt 1a van de aanbestedingsregels inzake het maken van 

overstromingsberekeningen voor Veiligheid Nederland in Kaart door adviesbureau 

Nelen en Schuurmans. 

  

3. 

Wonen in het Groen, 

Samenwerkingsovereenkomst 

aansluiting A9 

 

 

Het college besluit: 

1. tot het aangaan van bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst aansluiting A9; 

2. gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren om deze samenwerkingsovereenkomst 

namens de commissaris van de Koningin te ondertekenen. 

  

4. 

Schriftelijke reactie naar 

aanleiding van brief Presidium 

inzake versterken van 

betrokkenheid PS bij IPO-

besluitvorming 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen en in te stemmen met de schriftelijke reactie op de brief van het 

Presidium inzake het versterken van de betrokkenheid van PS bij IPO-

besluitvorming. 

2. Het Presidium hierover te informeren middels het versturen van een brief. 

  

5. 
Onderzoek voordelen 

verlenging zittingsduur 

Provinciale Staten 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van een quick-scan naar voor- en nadelen van een 

langere zittingsduur voor Provinciale Staten; 

2. De intentie uit te spreken geen vervolg te geven aan de quick-scan; 

3. Provinciale Staten door middel van de bij dit besluit behorende brief te informeren. 

  

6. 

Beantwoording statenvragen 

van mevrouw Boelhouwer 

(SP) over salarissen van 

Jeugdzorg (nr. 40) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

7. 

De Cultuurnota 2009-2012, 

Cultuur op de Kaart 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept-Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart, vast te stellen; 

2. De conceptvoordracht van de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart, vast te 

stellen; 

3. De conceptvoordracht met de Cultuurnota 2009-2012, Cultuur op de Kaart, door te 

sturen naar PS middels bijgevoegde brief; 

4. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen om eventuele wijzigingen van 

redactionele aard namens GS in de tekst van de Cultuurnota aan te brengen. 
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8. 

Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid de heer P. 

van Poelgeest (PvdD) over 

stalbranden (nr. 44) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

9. 

Regionale Bedrijventerreinen 

Visies Noord-Holland Noord 

 

 

Het college besluit: 

- Te constateren dat de drie regio’s in Noord-Holland Noord ieder een definitieve 

regionale bedrijventerreinenvisie hebben vastgesteld conform de verplichtingen in 

het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland; 

- Te constateren dat in deze definitieve bedrijventerreinenvisies het commentaar van 

de provincie, vastgesteld op 12 februari 2007, is verwerkt;  

- De voordracht – en ontwerpbesluit Regionale Bedrijventerreinen Visie Kop van 

Noord-Holland vast te stellen; 

- Aan Provinciale Staten voor te stellen: 

- in te stemmen met de Regionale Bedrijventerreinenvisie van de 

regio Kop van Noord-Holland 2007-2014, de Regionale Visie 

Bedrijventerreinen West-Friesland en de Regionale 

Bedrijventerreinenvisie “Kiezen voor Kwaliteit” van de regio 

Noord-Kennemerland. 

-      Voordracht – en ontwerpbesluit met de bijbehorende stukken per brief aan 

Provinciale Staten te zenden. 

  

10. 

Beantwoording statenvragen 

van de heren H. Putters en 

H.K. Bos (SP), over het 

inkrimpen en verdwijnen van 

buslijnen bij Connexxion (nr. 

39) 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

11. 
Beantwoording statenvragen 

van de heren H. Putters en 

H.K. Bos (SP) over de OV-

staking (nr. 43) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

12. 
Beantwoording statenvragen 

van de heren H. Putters en 

H.K. Bos (SP) inzake zuidtak 

Zuidtangent (nr. 46) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

13. 
OV-Taxi ZK/IJ en NHN: 

verlenging contract + 

aanbesteding 

 

 

Het college besluit: 

1. Het contract voor de OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond met een jaar te 

verlengen tot 1 januari 2010; 

2. Het contract voor de OV-Taxi Noord-Holland Noord te verlengen met twee jaar tot 



 

 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 september 2008  

 

3 

Onderwerp 

 

Besluit 

14 december 2010; 

3. Het concept-Programma van Eisen OV-Taxi met bijlagen vast te stellen; 

4. De concept-Bestuursovereenkomst vast te stellen; 

5. Het concept Programma van Eisen met bijlagen en de concept-

Bestuursovereenkomst aan te vullen met de gegevens uit de verschillentabel voor 

de regio Noord-Holland Noord en te sturen naar de betreffende gemeenten ter 

vaststelling;  

6. Het concept Programma van Eisen met bijlagen en de concept-

Bestuursovereenkomst aan te vullen met de gegevens uit de verschillentabel voor 

de regio Zuid-Kennemerland/IJmond en te sturen naar de betreffende gemeenten ter 

vaststelling 

7. Het concept-Programma van Eisen met bijlagen ter advisering te sturen aan de 

gemeenten en consumentenorganisaties in de betreffende regio; 

8. PS middels brief te informeren. 

 

  

14. 

Evaluatie investeringsfonds 

Noordzeekanaalgebied 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Investeringsfonds Noordzeekanaalgebied, welke 

is uitgevoerd door bureau Berenschot vanwege motie 15-1 (PS-besluitenlijst 27 

november 2006).  

2. Als belangrijkste conclusie uit het evaluatierapport vast te stellen dat de 

commerciële rendementseisen van de RON en het renouvellerend karakter (dat wil 

zeggen verstrekte kredieten worden volledig en met rente terugbetaald uit 

opbrengsten van projecten waarvoor krediet is verstrekt) van het Investeringsfonds 

maken dat het Investeringsfonds en de RON weinig (financiële) ruimte hebben om 

op grotere schaal herstructureringsprojecten uit te voeren. En dat het, ondanks het 

recent toegestane vereveningsprincipe, niet in de rede ligt dat met de huidige opzet 

van het Investeringsfonds en de RON in de toekomst het aantal 

herstructureringsprojecten sterk zal toenemen. 

3. Gezien de doelstelling van de Provincie en de overige leden van het 

Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied wordt voorgesteld om: 

a. aan de staten voor te stellen in te stemmen met het uitwerken van een op te 

zetten herstructureringsfonds. Hierbij moet gestreefd worden naar zoveel 

mogelijk deelnemende partijen die gezamenlijk de tekorten willen dekken. 

b. Indien de staten akkoord zijn met het uitwerken van het 

herstructureringsfonds dit met de Bestuursplatform partijen te bespreken 

en daarbij te vragen of zij willen investeren in een herstructureringsfonds. 

4. De evaluatie met bijgevoegde brief en oplegnotitie door te sturen naar Provinciale 

Staten met het verzoek de evaluatie te bespreken, 

5. Motie 15-1 (PS-besluitenlijst 27 november 2006) hiermede als afgehandeld te 

beschouwen. 

 

  

15. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Amstelveen/Overeenkomsten 

N201 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de overwegingen bij  

a. de Toetredingsacte voor de toetreding De Ronde 

Venen;  

b. de Wijzigingsovereenkomst toetreding Amstelveen; 

c. de Samenwerkingsovereenkomst Provincie Noord-
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Holland - gemeente Amstelveen;  

d. de Wijzigingsoverkomst ten behoeve van de 

ongelijkvloerse kruising Zijdelweg; 

2. In te stemmen met de toetreding van De Ronde Venen tot de 

Realisatieovereenkomst N201+ ; 

3. In te stemmen met de toetreding van Amstelveen tot het bestuurlijk overleg N201+; 

4. In te stemmen met de inspanningsverplichting te komen tot een financiële bijdrage 

aan de ontwikkeling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoerknooppunt Carmenlaan 

in het kader van de ontwikkeling van de Zuidtangent; 

5. In te stemmen met de uitvoering van de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van 

de Zijdelweg met de N201 in het kader van de vervolgaanpak van de N201 

(verkeersstudie Amstel-Meerlanden). Dit plan uit te voeren vooruitlopend op de 

afronding van genoemde verkeersstudie Amstel-Meerlanden en nu al toe te voegen 

aan het project N201+; 

6. In te stemmen met een provinciale bijdrage van € 6.333.333,33 (1/3 deel) aan de 

meerkosten van € 19.000.000,- van deze ongelijkvloerse aansluiting;  

7. In te stemmen met de overige verplichtingen die voortvloeien uit de in dit besluit 

genoemde overeenkomsten; 

8. De bijgevoegde ontwerpovereenkomsten vast te stellen en de portefeuillehouder 

Verkeer en Vervoer te machtigen zo nodig wijzigingen van ondergeschikt belang 

aan te brengen en de overeenkomsten te ondertekenen 

  

16. 

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: 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “Natuurgebieden” , gemeente Huizen,  

- Bestemmingsplan “Benningbroek-bedrijvenlocatie Tuinstraat”, gemeente 

Medemblik,  

  

17. 

Weigering van een verklaring 

van geen bezwaar 

 

 

Het college besluit: 

- De gevraagde verklaring van geen bezwaar artikel 19, lid 1 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening voor het bouwen van een garage/berging op het terrein aan de 

Ringvaartdijk 54 te Osdorp te weigeren. 

  

18. 

Rechtlijnen MER 

Dijkversterking Hoorn-Edam 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage 

(m.e.r.) voor de opzet en inhoud van het Milieueffectrapport (MER) en van de 

inspraakreacties op de startnotitie Dijkversterking Hoorn-Edam; 

- Het advies van de Commissie voor de m.e.r. over te nemen en dit als richtlijnen 

voor het op te stellen MER vast te stellen; 

- De initiatiefnemer, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, per brief 

hiervan op de hoogte te stellen. 

  

19. 

Draaiboek bij stankoverlast 

door benzineachtige producten 

 

 

Het college besluit: 

- Het ‘draaiboek bij stankoverlast door benzineachtige producten’ vast te stellen; 

- Provinciale Staten te informeren over de voorgenomen aanpak van de stankoverlast 

door benzineachtige producten. 
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20. 
N242 Reconstructie 

Smaragdweg t/m het 

Nollencircuit  

Aanleg fietstunnel Q nabij de 

Nollen. Levering en plaatsing 

van gesloten tunnelelementen 

in de N242 nabij de Nollen. 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

overeenkomstig regel 6 punt 1b van de aanbestedingsregels inzake levering en 

plaatsing van de gesloten tunnelelementen op de N242 door de firma Heijmans 

Beton en Waterbouw B.V. Noord-Nederland. 

  

21. 

Netwerkstrategie Vaarwegen 

 

 

Het college besluit: 

1. De netwerkstrategie Vaarwegen en Binnenhavens vast te stellen. 

2. In te stemmen met de quick win aanvraag aan het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat en deze te versturen.  

1. Verdiepen van de Zaan; 

2. RHB Anna Paulowna; 

3. Containerterminal IJmuiden; 

4. Haven ’t Horntje Texel; 

5. Verlenging kade Hoogtij Zaanstad. 

 

3. De criteria voor prioritering vast te stellen. 

1. belang van het project in het kader van de Netwerkstrategie; 

2. regionaal economische uitstraling van het project; 

3. draagvlak van het project in de markt; 

4. risico’s die nog spelen bij de uitvoering van het project. 

 

4. De projecten-lijst en het beheer en onderhoud zodanig uit te werken 

dat rol van de provincie en de financiële consequenties inzichtelijk 

worden en eventuele financiële consequenties mee te nemen bij de 

begrotingsbehandeling 2010 of eventueel bij de voorjaarsnota 2009.  

5. Een tweede tranche quick win aanvraag voor te bereiden en eventuele 

financiële consequenties mee te nemen bij de voorjaarsnota 2009. 

6. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de 

besluiten en brief. 

 

  

22. 

Jaarverslag Hoor- en 

adviescommissie 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2007 van de Hoor- en adviescommissie 

Noord-Holland (HAC); 

2. het jaarverslag aan te bieden aan Provinciale Staten via de statengriffier. 

  

23. 

Voorstel onderzoek evaluatie 

gemeentelijke herindeling 

 

Het college besluit: 

Een evaluatie over gemeentelijke herindeling uit te voeren vanuit twee invalshoeken: 

a. de terugkerende herindelingsdiscussie voor een aantal gemeenten in Noord-

Holland; 

b. aard en mate van verbondenheid van een burger met zijn/haar gemeente; 

c. Provinciale Staten hierover te informeren via brief. 

  

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

B. Adema tel. (023) 514 46 39 8, 9 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 22 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 18, 19, 23  

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 6, 7 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 3, 16, 17 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 1, 2 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 4, 5 

  

 

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. 09-09-2008 openbaar 

Datum:09-09-2008 


