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Onderwerp

1.
Werkdocument Bouwstenen
van gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer –
Bollenstreek
2.
Bescherming wateroverlast
Noorderkwartier

3.
Subsidieverlening aankoop
landgoed Jagtlust

4.
Beantwoording statenvragen
van mw. mr. Ch. Jankie (SP),
over het circuitgebied te
Zandvoort
5.
Reactie op het advies van de
Adviescommissie
Gebiedsontwikkeling

Besluit

Het college besluit:
- het eindconcept van het werkdocument Bouwstenen voor de gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer – Bollenstreek voor kennisgeving aan te nemen.
- De aanbiedingsbrief van GS aan PS vast te stellen en het werkdocument
Bouwstenen ter kennisgeving te sturen naar de Commissie ROV.
Het college besluit:
1. de, samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, uitgevoerde,
studie ‘Bescherming Wateroverlast Noorderkwartier’ te beschouwen als
transparante basis voor een zorgvuldige besluitvorming over te nemen
maatregelen die bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en over de
normering van boezemkaden;
2. met waardering kennis te nemen van de ‘Raamplannen Bescherming
wateroverlast’ van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als
eerste stap in de integrale aanpak van de wateroverlast;
3. in te stemmen met de afspraken uit het bestuurlijk overleg met het
hoogheemraadschap van 10 mei jl., inhoudende dat:
a. Hollands Noorderkwartier bij de verdere uitwerking van de
Raamplannen de verantwoordelijkheid neemt voor de realisatie van de
wateropgave, inclusief voorstellen voor een oplossing voor de
zogenaamde niet-kosteneffectieve gebieden en de provincie betrekt bij
de besluitvorming waar prioritering en afweging van ruimtelijkeconomische functies aan de orde is;
b. Hollands Noorderkwartier de kosteneffectieve maatregelen uitvoert en
voor gebieden waar maatregelen niet kosteneffectief zijn in haar
planning rekening houdt met de besluitvorming die bij andere partijen
zal moeten plaatsvinden om uiteindelijk interventies te kunnen
realiseren waarmee zowel de water- als andere doelen gediend zijn;
4. PS hierover te informeren.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voorgenomen subsidieverlening van maximaal
€ 3.000.000,- aan de Vereniging Natuurmonumenten voor de verwerving van
het landgoed Jagtlust te ’s-Graveland in het kader van de realisatie van de
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS);
2. Kennis te nemen van de (aangevulde) financiële consequenties van deze
aankoop en de oplossing daarvoor.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het advies van de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling
over het project Bloemendalerpolder/KNSF
b. De minister van VROM te berichten dat grotendeels ingestemd kan worden met
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c.

d.
e.

6.
Wijzigingsvoorstellen
dienstregeling bus 2005
Noord-Holland Noord

7.
Beantwoording statenvragen
van mevrouw Agema (Fractie
Agema), over sociale
werkvoorziening
Zaanstreek/Waterland

het advies van de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling uitgezonderd
aanbeveling 6 gelet op de provinciale betrokkenheid bij investeringen in de
groen/blauwe onderdelen van het project;
In dezelfde brief de minister te berichten op welke wijze de gemeenten Muiden
en Weesp en provincie Noord-Holland invulling geven aan het door de
Adviescommissie gebruikte begrip ‘majeure ruimtelijke opgave’;
Via de minister van het Rijk bestuurlijk en financieel commitment te vragen ten
aanzien van het aquaduct in de Vecht.
Een afschrift van de brief aan de minister van VROM te zenden aan de
voorzitter van de Adviescommissie Gebiedsontwikkeling en de gemeenten
Muiden en Weesp.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitbreidingsvoorstellen voor de busdienstregeling in
Noord-Holland Noord op basis van de uitgewerkte “prOVielen” en de
kustbussen conform uw besluit d.d. 10 mei jl. in het kader van de stelpost
uitvoering nota “Toekomstvast Openbaar Vervoer” van in 2005 € 4 miljoen en
structureel € 2 miljoen. Met deze uitbreiding van de dienstregeling neemt het
aanbod aan openbaar vervoer in Noord-Holland Noord met ingang van 11
december 2005 met 7% toe.
2. Vast te stellen dat de wijzigingsvoorstellen die Connexxion met ingang van de
nieuwe dienstregeling per 11 december 2005 zal doorvoeren passen binnen het
in de concessiebeschikking Noord-Holland Noord gestelde kader.
3. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Partiele herziening
Het college besluit:
spreidingsplan ambulancezorg 1. In te stemmen met de wijzigingen in het Spreidingsplan ambulancezorg in NoordHolland 2001-2006, zoals verwoord in bijgaande nota’s Ambulancestandplaatsen
in Noord-Holland Noord en Ambulancestandplaatsen in Gooi en Vechtstreek, te
weten:
a. Aanwijzen van de standplaats Alkmaar-Noord.
b. Vooralsnog tot 1 oktober 2007 de aanwijzing voor de opheffing van
standplaats Schagen ongedaan maken en de aanwijzing van standplaats
De Stolpen opschorten. In 2007 wordt opnieuw een besluit genomen.
c. In principe aanwijzen van Middenmeer als locatie voor een
standplaats, onder voorwaarde dat deze nabij de oprit naar de A7
gevestigd wordt, en schrappen van de aanwijzing van de standplaats
Wieringerwerf.
d. Aanwijzen van een standplaats in de omgeving van Weesp en van een
standplaats in de omgeving van Ziekenhuis Gooi-Noord en schrappen
van de aanwijzing van de standplaats Bussum-Zuid.
2. Het besluit met bijgaande brief ter kennis te brengen van PS.
3. De nota’s ter inzage te leggen, hieraan bekendheid te geven en belanghebbenden in
de gelegenheid te stellen hun zienswijze naar voren te brengen.
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4.
5.

9.
Verslag Provinciale
Archiefinspectie 2003-2004

10.
Subsidie aan Stichting SOS
Telefonische Hulpdienst
Noordwest over 2005

11.
Ontwerp-pleitnotitie P4 aan
Kabinet inzake Europese
Structuurfondsen

De portefeuillehouder Zorg c.a. te machtigen een definitief besluit te nemen, tenzij
de ontvangen reacties aanleiding geven tot een ander besluit dan het onderhavige.
Na het definitieve besluit de betrokken ambulancediensten te verzoeken een nader
uitgewerkt voorstel in te dienen voor de standplaatsen Middenmeer, Weesp en
Ziekenhuis Gooi Noord.

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het verslag van de Provinciaal Archiefinspecteur over
2003 en 2004;
b. Kennis te nemen van de successen van de afgelopen jaren en de nog
overgebleven knelpunten;
c. Het verslag toe te zenden aan de gemeenten, waterschappen en andere organen
die onder het provinciaal archieftoezicht vallen;
d. Het verslag ter bespreking aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van
bijgaande brief.

Het college besluit:
1. De subsidie aan de Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Noordwest voor
2005 vast te stellen op € 259.400,-.
2. De boekwinst van de verkoop van het pand aan de Stationsstraat 23 te
Zaandam voor een bedrag van € 152.602,- als vrijstelling aan te merken in het
kader van de vermogenstoets.
3. Het vermogen van de Stichting Vrienden van de Stichting SOS Telefonische
Hulpdienst Noordwest niet te betrekken bij de toepassing van de
vermogenstoets op de subsidie over 2005 aan de Stichting SOS Telefonische
Hulpdienst Noordwest.
4. De portefeuillehouder ZWC te machtigen de onder 1,2 en 3 genoemde
besluiten uit te voeren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Ontwerp-pleitnotitie “Europese Structuurfondsen 20072013, Duurzaam Investeren in West-Nederland”;
2. Regio Randstad per brief hierover te informeren;
3. De resultaten van het themaberaad over Europese Structuurfondsen op 12 juli
2005 (voorlopige keuze thema’s en prioriteiten input Structuurfondsen) ter
informatie te sturen naar Regio Randstad, ter voorbereiding van het bestuurlijk
overleg P4/G4 in september en
4. De definitieve lijst met thema’s en prioriteiten vast te stellen in de GSvergadering van 6 september 2005.

12.
Beleidsregel Beeldende Kunst Het college besluit:
en Vormgeving 2005
- de Beleidsregel Beeldende Kunst en Vormgeving Noord-Holland 2005 vast te
stellen.
- Provinciale Staten middels inliggende brief hiervan in kennis te stellen.
13.
Rijksbijdrage Nationale
Landschappen

Het college besluit:
1. de rijksbijdrage voor de Nationale Landschappen, zoals overeengekomen in de
Bestuurlijke Overeenkomst 2005-2006, als volgt te verdelen:
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a.

2.

14.
Project Ilperveld Integraal;
voortgang, convenant en
vervolgtraject.

15.

€ 2,3 miljoen voor projecten uit te voeren in het kader van Nationaal
Landschap Laag Holland
b. € 1,7 miljoen voor projecten uit te voeren in het kader van de
gezamenlijke programmering van de Nationale Landschappen Stelling
van Amsterdam en de Nieuwe Hollands Waterlinie;
er een driemaandelijks overzicht te maken van de bestedingen. Bij afwijking
van het nog af te spreken kasritme zal een besluit worden genomen over
mogelijke verschuiving in de budgetten;

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de aanbevelingen uit het rapport van Boer & Croon d.d.
25 mei 2005 "Grond onder de voeten" (bijlage-1);
2. in te stemmen met het “Convenant Ilperveld Integraal” (bijlage-3);
3. aan Provinciale Staten, in het kader van de “Najaarsnota 2005, onderdeel
rapportage UNA-projecten 2005”, voor te stellen:
a) de provinciale UNA-bijdrage ad € 7,75 miljoen beschikbaar te stellen
voor het project Ilperveld Integraal als aanvulling op de provinciale
Wbb- middelen. Eventuele onderbestedingen zullen aan de Wbbmiddelen worden toegevoegd t.b.v. nieuwe projecten;
b) voor het onderdeel “Watersysteem en natuur” zonodig af te wijken van
de variantkeuze-B (volgens PS-besluit 13 januari 2003) in relatie tot de
onder punt-6 genoemde implementatie van de hierbij geldende
Europese richtlijnen;
c) de UNA-bijdrage te storten in de door de provincie -als uitvoerder- te
beheren voorziening “Ilperveld Integraal” (zijnde het taakstellende
projectbudget); hiermee wordt het eerdere besluit om dit bedrag van
€ 7,75 miljoen beschikbaar te stellen aan Stichting Landschap NoordHolland ingetrokken;
4. kennis te nemen van het feit dat de afdeling Milieubeheer en Bodemsanering
namens de deelnemende partijen aan het convenant het project grotendeels gaat
uitvoeren;
5. in te stemmen om af te wijken van de “Aanbestedingsregels van de Provincie
Noord-Holland 1999” en voor de jaren 2006 en 2007 gebruik te maken van de
inzet van N.V. Afvalzorg (onderdeel Bodemzorg);
6. kennis te nemen van het feit dat er vanuit de provincie Noord-Holland
(beleidssector) een traject gestart wordt om in nauw overleg met de ministeries
van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en V&W (Verkeer &
Waterstaat, DG Water) en de hoogheemraadschappen in de provincie NoordHolland gezamenlijk te komen tot de implementatie van de Habitatrichtijn en de
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW);
7. kennis te nemen van het feit dat voor het Ilperveld (als onderdeel van het
veenweidegebied Waterland) een verkenning (“pilot”) wordt gestart om tot
haalbare doelstellingen binnen de kaders van de VHR (Vogel- en
Habitatrichtijn) en KRW te komen; hiertoe dienen de conclusies van het recent
uitgevoerde onderzoek naar de waterkwaliteit en natuurwaarden in het Ilperveld
als uitgangspunt;
8. tot het geheim houden van de kostenramingen voor de negen deelprojecten
(bijlage-5);
9. in het kader van de actieve informatieplicht PS te informeren over dit besluit
middels de bij deze nota gevoegde brief (bijlage-4).
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Stand van zaken
transitieproces

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de activiteiten ten behoeve van het transitieproces
- Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren.

16.
Uittreding gemeente Utrecht
uit Plassenschap Loosdrecht

17.
Beslissing op bezwaar naar
aanleiding van een
bezwaarschrift ingediend
namens De Vishal te Haarlem

Het college besluit:
- Goedkeuring te verlenen aan het besluit van de gemeente Utrecht d.d. 18 november
2004 tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap
Loosdrecht en omgeving;
- De uittredingsdatum vast te stellen op 1 januari 2004;
- Het Plassenschap en de gemeente Utrecht op de hoogte te stellen van dit besluit.
Het college besluit:
1. Het advies van de Hoor- en adviescommissie niet over te nemen;
2. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
3. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
4. De bestreden beslissing van 12 januari 2005, nr. 2004-41927, te handhaven.
5. Bezwaarde conform inliggende brief in kennis te stellen van dit besluit.

18.
Het college besluit:
Schadevergoedingsregeling
- Bezwaarde in zijn bezwaar niet te ontvangen.
verlegging kabels en leidingen
19.
Programma’s en verslagen
ambtsbezoeken door de cvdK
aan Landsmeer en Heemstede

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de verslagen en programma’s van de op 13 en 27 mei 2005
door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten
Landsmeer en Heemstede en kennis te nemen van de door de commissaris van de
Koningin gedane toezeggingen.
- In de gemeente Landsmeer heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij
onder de aandacht van GS brengt de problematiek van de luchtvervuiling vooral
door de uitstoot van het doorgaand verkeer (diesel) en de in te dienen
subsidieaanvraag voor de kosten van saneringsprojecten( Ilperveld)
.
- In de gemeente Heemstede heeft de commissaris van de Koningin de toezegging
gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt het subsidieverzoek voor
voorlichting over verkeersveiligheid ( project uniforme aanpak veilig brengen en
halen van kinderen naar school).

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
P.Heemskerk
M.Hoenson
M.Ottevanger
L.Zwart

tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58

15, 19
6,18
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17,
2, 3,13, 14,16

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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