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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 juni 2005
Onderwerp
1.
Crailo en ecoduct Laren

2.
‘ Waterlandoverleg’ in de
IJmond / 4 taskforces

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis nemen van de actuele ontwikkelingen van het complex Crailo
2. Instemmen met:
a. Het vasthouden aan de ingezette beleidslijn van de combinatie van
woningbouw, hoogwaardig bedrijventerrein en ecoduct;
b. Het laten uitvoeren van een onderzoek naar de financiële
haalbaarheid van een half-ondergronds hoogwaardig
bedrijventerrein;
c. Het voeren van een informeel overleg met bestuurders van de
gemeenten Huizen, Hilversum, Laren, en Bussum nadat de
uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek bekend is met als doel
om het Lucent-terrein van Huizen te betrekken in de
planontwikkeling van Crailo.
3. Gedeputeerde Moens aan te wijzen als coördinerend gedeputeerde voor het
dossier Crailo.
4. De coördinerend gedeputeerde te machtigen om met Rijkswaterstaat en de
betrokken gemeenten te onderhandelen over de hoogte van de bijdrage aan
het ecoduct en over de terugbetaling van deze bijdrage door de gemeenten.
5. PS door middel van bijgevoegde brief nader te informeren.

Het college besluit:
- Voor de 4 Taskforces in de IJmond vanuit de provincie bestuurlijke trekkers aan te
wijzen:
1. Centrum IJmuiden- dhr. A. Hooijmaijers
2. Oud IJmuiden- dhr. H. Schipper
3. Velsen-Noord- dhr. A. Moens
4. Wijk aan Zee- dhr. P. Poelmann
- De bestuurlijke trekkers zijn het eerste aanspreekpunt in- en extern voor de
betreffende Taskforce.
- De heer A. Hooijmaijers als coördinerend gedeputeerde voor de 4 Taskforces aan
te wijzen en in die hoedanigheid tevens als secundus aan te wijzen voor de
Taskforces Oud-IJmuiden, Velsen-Noord en Wijk aan Zee.
- De betrokken gemeenten en bedrijfsleven te informeren over te besluit.

3.
Het college besluit:
Project bereikbaarheid kust.
1. De kosten voor de jaarschijf 2005 van het Uitvoeringsprogramma
Regio ZandvoortBereikbaarheid Kust Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007 ad € 743.600
Bloemendaal: Evaluatie acties
vooralsnog te dekken ten laste van het Voorbereidingskrediet Extra
zomer 2004 en
Investeringsimpuls;
Uitvoeringsprogramma 20052. De thans gemaakte kosten in 2005 ten laste van het begrotingsbudget
2007
Bereikbaarheid Kust (productnummer 301.83) voor zover gebruikt voor de
kust Zandvoort-Bloemendaal ten laste te brengen van het onder a. genoemd
krediet;
3. De gemeentelijke bijdragen in de onder a. genoemde kosten in december 2005
te verrekenen;
4. Provinciale Staten te vragen met besluiten 1t/m 3 middels bijgaande brief in te
stemmen via tussenkomst van de commissie WVV op 7 juli a.s.
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Onderwerp
4.
Wijzigingen in ontwerp
N 201

5.
Go-no go Westfrisiaweg

6.
Heroverwegingsbesluit
contrair aan het HAC-advies

Besluit

Het college besluit:
1. Provinciale Staten te informeren door middel van de bijgevoegde brief over
mogelijke ontwerpwijzigingen in het project N201.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het besluit van de stuurgroep Westfrisiaweg;
2. in overeenstemming met het stuurgroepbesluit een positieve beslissing te
nemen voor het totale project Westfrisiaweg, waarbij:
o de realisering van de weg gefaseerd wordt aangepakt;
o eerste prioriteit wordt gegeven aan het realiseren van de
opwaardering van het tracé A7 tot aan de Markerwaardweg ten
noorden van Hoorn;
o tweede prioriteit wordt gegeven aan een ontsluiting van de N242
naar de N507 ten noorden van Heerhugowaard;
o de uitwerking van het tracé Jaagweg afhankelijk wordt gemaakt
van de verdere besluitvorming over de realisatie van het aldaar
geplande bedrijventerrein;
3. voor de gehele Westfrisiaweg een streekplanuitwerking te maken met waar
nodig daaraan gekoppeld een Milieu Effect Rapportage (MER);
4. Provinciale Staten te verzoeken de indicatieve bijdrage voor de
Westfrisiaweg vanuit de Extra Investeringsimpuls te handhaven, waarbij
de daadwerkelijke beschikbaarstelling afhankelijk wordt gesteld van te
maken afspraken over een regionale bijdrage van 25% in de totale
investeringskosten;
5. in relatie tot de financiering van de weg alternatieve contractvormen te
onderzoeken;
6. een bestuursovereenkomst te maken waarin de in het kader van de
Westfrisiaweg met de regio gemaakte afspraken worden vastgelegd;
7. ten behoeve van het project een “MIT-procedure” te starten dat aanvangt
met een MIT-verkenning “nieuwe stijl” en de uiteindelijke aanvraag in te
dienen bij het Rijk en voor de begeleiding van MIT-claim te zijner tijd een
lobbyplan op te stellen;
8. voor de streekplanuitwerking, het opstellen van het MER én de MITverkenning nieuwe stijl een voorbereidingskrediet te reserveren van € 2,5
miljoen te dekken uit het voorbereidingskrediet Extra Investeringsimpuls
Noord-Holland;
9. voor de vervolgactiviteiten een plan van aanpak te laten opstellen en
hierover uiterlijk september 2005 een besluit te nemen;
10. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.

Het college besluit:
1. bezwaarde (ProFor) in het bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar gegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 13 januari 2005, nr. 2004-50625 te herroepen;
4. in de plaats van het bestreden besluit het volgende besluit te nemen: de
subsidie voor beide projecten vast te stellen op de hoogte van het verleende
subsidiebedrag.
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7.
Wijziging
subsidiesystematiek: van
budget- naar tekortsubsidies

Besluit

Het college besluit:
1.
aan de in de bijlage grijs gearceerde instellingen met ingang van 1 januari
2006 een tekortsubsidie te verstrekken;
2.
bij de instellingen genoemd in de bijlage met ingang van 1 januari 2006 de
huidige vermogenstoets (toets aan het behoeftecriterium) te vervangen
door een nader uit te werken regiem van egalisatiereservering. Bij de
nadere uitwerking moeten toets- en haandhaafbare criteria worden
geformuleerd voor het eventueel toestaan van , c.q. verplichten tot een
egalisatiereserve bij een instelling
3.
te bezien hoe eenzelfde systematiek kan worden toegepast op de andere
beleidssectoren
4.
Provinciale Staten door middel van inliggende brief hiervan in kennis te
stellen.

8.
Beslissing op bezwaar omtrent Het college besluit:
ontheffing ex. art. 68 Flora- en
- De Stichting Faunabescherming in haar bezwaar te ontvangen;
faunawet o.g.v.
1. het bezwaar ongegrond te verklaren;
Faunabeheerplan (eksters)
2. de bestreden beslissing van 12 april 2005, nr. 2005-16155, niet te herroepen;
3. en de overwegingen van de Hoor- en adviescommissie tot opneming van
nadere gegevens omtrent te nemen preventieve maatregelen over te nemen
9.
Beslissing op bezwaar omtrent Het college besluit:
ontheffing ex. art. 68 Flora- en
- De Stichting Faunabescherming in haar bezwaar te ontvangen;
faunawet o.g.v.
1. het bezwaar ongegrond te verklaren;
Faunabeheerplan (konijnen)
2. de bestreden beslissing van 15 maart 2005, nr. 2005-12085, niet te herroepen;
3. en het advies van de Hoor- en adviescommissie tot herroeping van het
bestreden besluit vanwege onvoldoende draagkrachtige motivering, niet over
te nemen en gemotiveerd te weerleggen.
10.
Beslissing op bezwaar omtrent Het college besluit:
ontheffing ex. art. 68 Flora- en
- De Stichting Faunabescherming in haar bezwaar te ontvangen;
faunawet o.g.v.
1. het bezwaar ongegrond te verklaren;
Faunabeheerplan
2. de bestreden beslissing van 19 januari 2005, nr. 2005-2772 niet te herroepen;
(knobbelzwanen)
3. en de overwegingen van de Hoor- en adviescommissie tot opneming van
nadere gegevens c.q. motivering, gemotiveerd te weerleggen.
11.
Beslissing op bezwaar omtrent Het college besluit:
ontheffing ex. art. 68 Flora- en
- De Stichting Faunabescherming in haar bezwaar te ontvangen;
faunawet o.g.v.
1. het bezwaar ongegrond te verklaren;
Faunabeheerplan (hazen)
2. de bestreden beslissing van 24 februari 2005, nr. 2005-7570, niet te herroepen;
3. en de overwegingen van de Hoor- en adviescommissie tot opneming van
nadere gegevens c.q. motivering, gemotiveerd te weerleggen.
12.
Beslissing op bezwaar omtrent Het college besluit:
ontheffing ex. art. 68 Flora- en
- De Stichting Faunabescherming in haar bezwaar te ontvangen;
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faunawet o.g.v.
Faunabeheerplan (ganzen)

Besluit
1.
2.
3.

het bezwaar ongegrond te verklaren;
de bestreden beslissing van 3 februari 2005, nr. 2005-3694, niet te herroepen;
en het advies van de Hoor- en adviescommissie tot (gedeeltelijke) herroeping
niet over te nemen en de overweging ten aanzien van het opnemen van nadere
gegevens c.q. nadere motivering, gemotiveerd te weerleggen.

13.
Beslissing op bezwaar omtrent Het college besluit:
- De Stichting Faunabescherming in haar bezwaar te ontvangen;
ontheffing ex. art. 68 Flora- en
1. het bezwaar ongegrond te verklaren;
faunawet o.g.v.
2. de bestreden beslissing van 18 maart 2005, nr. 2005-12564, niet te
Faunabeheerplan (wilde
eenden)
herroepen;
3. en de overwegingen van de Hoor- en adviescommissie tot opneming
van nadere gegevens omtrent te nemen preventieve maatregelen over
te nemen.

14.
Beslissing op bezwaar omtrent Het college besluit:
- De Stichting Faunabescherming in haar bezwaar te ontvangen;
ontheffing ex. art. 68 Flora- en
1. het bezwaar ongegrond te verklaren;
faunawet o.g.v.
2. de bestreden beslissing van 19 januari 2005, nr. 2005-2506, niet te
Faunabeheerplan (vossen)
herroepen;
3. en de overwegingen van de Hoor- en adviescommissie tot opneming
van nadere gegevens c.q. motivering, gemotiveerd te weerleggen.
15.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer drs.
W.J.M. Holthuizen (VVD),
over bestrijding iepziekte
16.
Project iepziektebestrijding:
beslismoment commitment
partijen

17.
Verzoek splitsing
erfpachtrecht Fort Vijfhuizen

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit:
a. dat er voldoende commitment is onder de gemeenten, en
(natuur)terreinbeherende organisaties in Noord-Holland voor de provinciale
aanpak van de iepziektebestrijding;
b. in de zomer van 2005 te starten met de uitvoering van het iepziekteproject in
het actiegebied voor 2005 bestaande uit: Anna Paulowna, Den Helder,
Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Wieringermeer en Zijpe;
c. de gemeente Wieringen toe te voegen aan het actiegebied voor 2005 als deze
gemeente alsnog besluit deel te nemen aan het provinciale iepziekteproject;

Het college besluit:
a. de door de Stichting Kunstfort Vijfhuizen gevraagde medewerking aan de
splitsing van het recht van erfpacht voor het complex fort Vijfhuizen, zodanig
dat de fortwachterswoning met toebehoren door de stichting kan worden
overgedragen, te weigeren.
b. betrokkenen hiervan schriftelijk in kennis te stellen.
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18.
Waddenzee: Waddenfonds en
bestuurlijke organisatie; brief
aan PS

19.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden PS. Visser,
F.K. Weima en S. van den
Brakel-Baggerman (PvdA),
inzake motorcross

20.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H.A.
Binnema (GroenLinks),
inzake motorcross
21.
Samenwerkingsovereenkomst
SADC

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de brief aan Provinciale Staten over onder andere
waddenfonds en bestuurlijke organisatie van het Waddengebied;
2. Gedeputeerde Poelmann te machtigen om de brief aan te passen naar aanleiding
van de behandeling van dezelfde brief in de colleges van Gedeputeerde Staten
in Friesland en Groningen;
3. De brief vervolgens naar Provinciale Staten te sturen.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de gewijzigde Samenwerkingsovereenkomst inzake de
verkoop en ontwikkeling van gronden in de Amsterdam Airport Area;
b. In te stemmen met de tekst van de Samenwerkingsovereenkomst en
bijbehorende bijlagen en daarmee de Samenwerkingsovereenkomst met de
gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer, Schiphol Nederland BV en Schiphol
Area Development Company NV aan te gaan;
c. Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen om namens de Commissaris van de
Koningin De Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
d. In te stemmen met het voorstel van het Bestuursforum Schiphol om een
onafhankelijk evaluerend onderzoek te laten verrichten naar de structuur, de
werkwijze en relaties tussen het kaderstellend Bestuursforum Schiphol en de
uitvoerende ontwikkelingsmaatschappij Schiphol Area Development Company;
e. Het Bestuursforum Schiphol te berichten over dit besluit.

22.
RWB
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
- bouw 8 appartementen aan de Achterstraat te Hoorn tussen de nummers 17 en 41,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
gemeente Hoorn,
- voor de vestiging van 2 bouwmarkten aan de Noordmeerstraat te Hoofddorp,
gemeente Haarlemmermeer,
- aanleg gastransportleiding binnen de gemeente Zijpe ten behoeve van het
Balgzand-Bacton Pipeline Project,
- plaatsing windturbine aan de Gilbraltarweg te Den Helder,
- voor de bouw van een Brede School in Legmeer-West, gemeente Uithoorn,
- voor het verplaatsen van het tennispark aan de Herenweg 61 naar de
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Besluit
Bilderdammerweg te Kudelstaart, gemeente Aalsmeer,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Kalf, gemeente Zaanstad,

23.
Herinrichting Zeevang:
Integrale Plankaart met
toelichting

24.
Vaststelling
Handhavingsrapportage 2004
Afdeling Milieubeheer en
Bodemsanering Provincie
Noord-Holland
25.
Voortgangsrapportage
Aanjaagteam Wonen/
Evaluatie versnelling
procedures

Het college besluit:
1. voorlopig in te stemmen met de voorstellen van de landinrichtingscommissie
Zeevang (LC). Dit overeenkomstig het advies van het Provinciaal
Overlegorgaan Landelijk Gebied (POL) onder voorwaarde, dat er oplossingen
worden gezocht voor de door het POL geconstateerde tekortkomingen in de
toelichting van de plankaart;
2. ambtelijk overleg en onderhandelingen met het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) over geconstateerde tekortkomingen
en over in de blokbemalingen in te stellen waterpeilen deze zomer af te ronden;
3. een definitief standpunt inzake de Integrale Plankaart in te nemen na de
zomervakantie.

Het college besluit:
- De Handhavingsrapportage 2004 Afdeling Milieubeheer en Bodemsanering
Provincie Noord-Holland vast te stellen en te besluiten deze ter kennisneming te
brengen aan PS.

Het college van GS besluit:
- Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Aanjaagteam Wonen.
-De portefeuillehouder te machtigen het stuk waar nodig aan te passen
- De voortgangsrapportage aan te bieden aan Provinciale Staten.

26.
Algemene vergadering van
Het college besluit:
Aandeelhouders van NV
1. in te stemmen met de voorstellen voor de AVA van n.v. Luchthaventerrein
Luchthaventerrein Texel op 29
Texel waaronder de jaarstukken 2004
juni 2005
2. mevrouw Kuijper, afdeling FEZ te machtigen de provincie Noord-Holland
tijdens de AVA te vertegenwoordigen.
27.
Platform Schoon water Noord- Het college besluit:
Holland, jaarverslag 2004 en
- kennis te nemen van het ‘ jaarverslag 2004 en programma 2005’ van het Platform
programma 2005
Schoon water Noord-Holland;
- het ‘ jaarverslag 2004 en programma 2005’ ter kennisneming aan te bieden aan
Provinciale Staten door middel van bijgevoegde aanbiedingsbrief.
28.
Vaststelling van de rapportage Het college besluit:
“Eindmeting” in het kader van
a. Kennis te nemen van de rapportage “Eindmeting” in het kader van de
de professionalisering van de
professionalisering van de milieuhandhaving en deze vast te stellen.
milieuhandhaving.
b. De rapportage in het kader van de actieve informatieplicht ter
kennisname aan Provinciale Staten aan te bieden.
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Besluit

29.
Notitie “ De provinciale rol in
de Wet maatschappelijke
ondersteuning”

Het college besluit:
- de notitie “ De provinciale rol in de Wet maatschappelijke ondersteuning” en het in
de notitie opgenomen voorstel voor de uitvoering de provinciale rol (optie1) vast te
stellen.
- Bij de uitvoering van de provinciale ondersteuningsrol in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning wordt uitgegaan van de huidige beleidskaders en
het bestaande ondersteuningsaanbod. Mogelijke aanpassingen beperken zich op dit
moment tot nieuwe accenten. Een verdere intensivering van dit
ondersteuningsaanbod is afhankelijk van een aantal specifieke voorwaarden zoals
verdere vraagverkenning en wordt in het najaar genomen.

30.
Jaarprogramma
zorgvragersbeleid 2006

Het college besluit:
- Het jaarprogramma zorgvragersbeleid 2006 “ Cliëntenparticipatie en
cliëntenondersteuning bij invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO)”, voortvloeiend uit de provinciale kadernota zorgvragersbeleid 2004-2007
“ Zorgen voor de vraag van morgen” vast te stellen.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

6, 7, 29, 30
2, 19, 20, 21, 22,
15, 16, 17, 18,
1,8,9,10,11,12,13,14, 24, 25, 28,
3, 4, 5, 26,
23, 27,

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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 28-06-2005 openbaar
Datum:28-06-2005

