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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Begrotingsaanschrijving 

Planning en Control: 

Begrotingsaanschrijving 

 

 

Het college besluit: 

1. De begrotingsaanschrijving 2008 met procedurele en budgettechnische 

aanwijzingen voor het voorbereiden van de voorstellen tot beleidswijzigingen en 

nieuw beleid 2009 vast te stellen. 

2. De Algemeen Directeur opdracht te geven de voorstellen tot beleidswijzigingen en 

nieuw beleid 2009 conform de begrotingsaanschrijving voor te bereiden. 

  

2. 
Stand van zaken huisvesting 

provincie Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

- De brief over de stand van zaken huisvesting provincie Noord-Holland vast te 

stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten. 

  

3. 
Extra maatregelen 

Luchtkwaliteit N201 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis  te nemen van de conclusies uit de onderzoeken die zijn uitgevoerd naar 

aanvullende maatregelen in het project N201+ ter verbetering van de luchtkwaliteit. 

2. Te constateren dat met de toepassing van tunnelventilatie: 

                   a.   de uitstoot op relatief korte afstand van de tunnelmond kan worden 

teruggebracht, de normen echter niet worden gehaald; 

b. er in het gebied waar de normen worden overschreden geen woningen 

zijn; 

c. op macroniveau het grotere energieverbruik vanwege de 

afzuiginstallaties leidt tot een hogere uitstoot van CO2; 

d. implementatie tot een aanzienlijke vertraging in de uitvoering leidt; 

e. de meerkosten, zowel de investeringskosten als de beheer- en 

onderhoudskosten en de vertragingskosten aanzienlijk zijn. 

3. Tunnelventilatie dan ook niet te implementeren in het project N201+. 

4. Te constateren dat de toepassing van extra schermen voor de verbetering van de 

luchtkwaliteit: 

a. slechts een gering effect heeft, 

b. plaatsing van extra schermen leidt tot aanzienlijke meerkosten en 

vertraging. 

5. Extra schermen dan ook niet toe te passen bij het project N201+. 

6. Te constateren dat: 

a. de thans geplande groengebieden een geringe, maar positieve invloed 

hebben op de luchtkwaliteit; 

b. nieuwe grote groengebieden geen meetbaar effect hebben op de 

verbetering van de luchtkwaliteit rond de N201; 

c. groenstructuren langs de N201 wel een verbetering van de 

luchtkwaliteit kunnen betekenen; 

d. groenstructuren moeten passen binnen de landschapsvisie die is 

opgesteld voor het project N201+. 

7. Geen nieuwe grote groengebieden aan te leggen in de omgeving van de N201. 

8. Groenstructuren in de nabijheid van de nieuwe N201 aan te leggen, voor zover deze 

passen binnen de landschapsvisie. 

9. Dat, indien uit het onderzoek uitgevoerd in het kader van het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de tunnel alsnog als knelpunt 

naar voren komt, naar een oplossing zal worden gezocht. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

  

4. 

MER Westfrisiaweg 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het eindoordeel van de Commissie voor de m.e.r. over de 

resultaten van de Milieueffectrapportage voor de opwaardering van de 

Westfrisiaweg; 

2. Te concluderen dat het voorliggende MER en de aanvullende informatie volgens de 

Commissie voor de m.e.r. de noodzakelijke informatie bevat om de keuze te 

kunnen maken voor het voorkeurstracé zoals neergelegd in het Regioakkoord N23 

Westfrisiaweg, met de opmerking dat ten behoeve van het ruimtelijk besluit een 

nadere onderbouwing dient te worden gegeven voor de zuidelijke varianten 

Heerhugowaard; 

3. Gezien de aanbeveling van de Commissie voor de m.e.r. - in aanvulling op het 

eerder genomen besluit over het voorkeurstracé van de Westfrisiaweg (doorsteek 

Hoogkarspel) - een nadere afweging te maken, ten aanzien van de door de 

Commissie m.e.r. aangedragen extra alternatieven voor de doorsteek Enkhuizen; 

4. Deze extra alternatieven op basis van kostenoverwegingen, de consequenties voor 

geplande woningbouw en de aantasting van de in het streekplan Noord-Holland 

Noord neergelegde Bandstadvisie af te wijzen en vast te houden aan het in het 

Regioakkoord opgenomen voorkeurstracé, zijnde de doorsteek Hoogkarspel; 

5. De overige aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. over te nemen en deze 

vast te stellen als ‘richtlijnen’ voor het vervolgonderzoek: dat wil zeggen in het nog 

op te stellen inrichtings-MER:  

- de tracéalternatieven zuidelijk van Heerhugowaard nader uit te 

werken dan wel nader te onderbouwen waarom zij niet als een reële 

alternatieven beschouwd kunnen worden; 

- te onderzoeken of de kruispuntoptimalisaties in de aanlegfase een rol 

kunnen spelen; 

- te onderzoeken of de uitwerking van kunstwerken spoorverdubbeling 

niet onmogelijk maakt en of het mogelijk is om voorzieningen op te 

nemen die de bereikbaarheid van de stations verbetert; 

- bij de uitwerking van het aspect verkeersveiligheid inzichtelijk te 

maken welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de prognose van 

het aantal verkeersslachtoffers en welke verkeersprestaties optreden 

op zowel de Westfrisiaweg als het onderliggend wegennet. Aan de 

hand daarvan inzichtelijk te maken welke aantallen 

verkeersslachtoffers worden verwacht voor zowel de autonome 

situatie als de inrichtingsalternatieven; 

- bij de uitwerking van het aspect geluid de mogelijkheden te 

onderzoeken voor een lagere ligging bij Hoorn en tevens de 

onderzoeken of het zinvol is bij Hoorn een lagere maximumsnelheid 

aan te houden; 

6. Provinciale staten door middel van brief te informeren over dit besluit; 

7. De regiopartners in het project Westfrisiaweg te informeren over dit besluit door 

middel toezending van een afschrift van de brief aan provinciale staten. 

 

  

5. 
Afwijking 

Subsidieverordening 

 

Het college besluit: 

1. Aan Recreatie Noord-Holland N.V. , op grond van de Subsidieverordening 
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Onderwerp 

 

Besluit 

inrichting Landelijk gebied 

Noord-Holland 2007: project “ 

Oplossen Knelpunten 

doorgaande Wandelroute 

Stelling van Amsterdam”  

inrichting gebied Noord-Holland 2007, onder toepassing van de afwijkingsbepaling 

van deze verordening, voor het project “ oplossen van knelpunten in de doorgaande 

wandelroute Stelling van Amsterdam” een tekortsubsidie van maximaal € 

299.600,00 exclusief BTW te verlenen. 

2. Recreatie Noord-Holland N.V. met brief hierover te informeren. 

  

6. 
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 fietsverbinding ca tussen Geestmerambacht en de Baakmeerdijk te 

Bergen,  

- Realiseren van twee geschakelde woningen op de locatie van de huidige woning 

aan de Leimuiderdijk 83 te Rijsenhout,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Zuidpolder Oost eerste partiele herziening 2007 (Edam-

Volendam),  

 

  

7. 
Rechtmatigheid subsidies; 

tijdigheid indienen 7 

aanvragen 

 

 

Het college besluit: 

- met toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van de in 

artikel 10, eerste lid van de AsN opgenomen indieningstermijn voor 

projectsubsidies en daarmee zes aanvragen voor projecten van Stichting Overleg 

Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland en één aanvraag van Probiblio in 

behandeling te nemen. 

  

8. 
Verhoging subsidieplafond 

jeugdzorg 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. het subsidieplafond jeugdzorg 2008 te verhogen met € 5.868.810,-- 

2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad 

  

9. 

Voordracht bij agenda voor de 

Europese Strategie  

 

 

Het college besluit: 

- De Statenvoordracht met betrekking tot de agenda voor de Europese Strategie vast 

te stellen, op basis van het GS- besluit d.d. 4 december 2007 

- PS middels bijgevoegde aanbiedingsbrief de voordracht aan te bieden en PS tevens 

te informeren over een erratum in de Agenda voor de Europese Strategie. 

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

  over de nummers: 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 7, 8 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 1, 2, 6 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 5, 9 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 3, 4,  

  

 

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. 
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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. 12-02-2008 openbaar 

Datum:12-02-2008 


