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OPENBAREBESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 januari 2003
Onderwerp
1.
Grondruil Wijk aan Zee

2.
Planning en Control-kalender
2003

3.
Onderzoeksprogramma 2003
4.
Beantwoording van de
statenvragen van het statenlid
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks), inzake studie
naar weg over de hei bij
Hilversum
5.
Beantwoording van de
statenvragen van de
statenleden mw. C.
Boelhouwer en dhr. D.
Graatsma (SP), inzake de
sluiting van de centrale
activiteiten van de taxidivisie
van connexxion te Den
Helder, vast te stellen
6.
Realisering van het
bus/fietsviaduct over de A4
(Zijtak Zuidtangent)

Besluit
Het college besluit:
1. In te stemmen met het convenant Ruiling duinen Wijk aan Zee;
2. Gedeputeerde A. Wildekamp te machtigen tot ondertekening van het convenant;
3. de koop- ewn verkoopovereenkomst aan te gaan
De Commissaris van de Koning besluit:
de heer R.Rinsma van de afdeling B & U te machtigen de koop- en
verkoopovereenkomst namens de provincie te ondertekenen.
Het college besluit:
a.
Kennis te nemen van de P&C-kalender 2003.
b.
Het beleidsdebat en de kaderbrief in het verkiezingsjaar 2003
eenmalig voor de junivergadering van PS te agenderen in plaats van
de meivergadering.
c.
Het voorjaarsbericht (inclusief voorjaarsrapportage) in 2003 eveneens
eenmalig voor de junivergadering van PS te agenderen.
d.
De voorstellen nieuw beleid 2004 in de eerste vergadering na de
zomervakantie 2003 door GS te laten vaststellen .
e.
In te stemmen met inhoud van de P&C-kalender 2003 ( met
aanpassing).
f.
Op basis van het jaarverslag 2002 voor PS een publieksversie van het
jaarverslag uit te geven voor externe doelgroepen.
Het college besluit het Onderzoeksprogramma 2003 vast te stellen als onderdeel van de
Begroting 2003.
Het college stelt de antwoorden vast (met aanvulling).

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.
Provinciale Staten voor te stellen voor de feitelijke realisering van het project
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Besluit

2.
3.
I.
II.
III.
IV.

V.
4.
I.
II.

III.

5.
6.
7.

8.

bus/fietsviaduct over de A 4 een krediet beschikbaar te stellen van afgerond €
15,5 milj. excl. BTW waarvan € 718.500,-- exclusief BTW wordt gedragen
door de provincie te dekken uit het PMF (gereserveerd budget voor de
Zuidtangent). Dit vindt plaats in het kader van de aktualisering van het PMI
2003-2007 in mei a.s.
de kosten ten laste te brengen van het Provinciaal Mobiliteits Fonds (jaarlijks
gereserveerde budget voor de Zuidtangent) dat inclusief storting van dit jaar
nog ruim € 3 miljoen bevat;
Aan haar bijdrage de volgende voorwaarden te stellen:
De provincie wordt opdrachtgever voor het project en stuurt het project aan;
Gegeven het opdrachtgeverschap worden de door het ROA afgegeven c.q. nog
af te geven beschikkingen op verzoek van partijen op naam gesteld van de
provincie Noord-Holland.
De ingestelde stuurgroep fungeert niet als opdrachtgeversoverleg maar als
voortgangsoverleg. De provincie is bereid in dit overleg verantwoording af te
leggen over de voortgang en eventuele problemen agenderen;
Partijen stemmen er mee dat in architectonische zin aandacht wordt gegeven
aan het ontwerp van de infrastructuur en dan met name het kunstwerk. De
provincie gaat uit van de eisen en afspraken die gemaakt zijn rond de
Zuidtangent. Eventuele meerkosten ten opzichte van het huidig ontwerp
worden zo mogelijk ondergebracht in de subsidie. Dit leidt in geen geval tot
een hogere bijdrage dan de genoemde € 718.500,-- van de provincie. Verdere
meerkosten (niet subsidiabele kosten) worden gedragen door de gemeente
Haarlemmermeer.
De gemeente Haarlemmermeer draagt zorg voor het tijdig afgegeven van de
benodigde vergunningen
Het college besluit de bereidheid uit te spreken na aanleg van het project op te
treden als wegbeheerder, onder de volgende voorwaarden:
In de nog met het ROA af te spreken samenwerkingsvorm over het beheer en
exploitatie van de Zuidtangent wordt ook de zijtak van de Zuidtangent
betrokken.
Als de afspraak met het ROA niet tot stand komt (voor 1 april 2003) gaat het
beheer na aanleg over naar de gemeente Haarlemmermeer en/of de luchthaven
Schiphol. Als deze afspraak wel tot stand komt, zal GS aan PS voorstellen om
de provincie verantwoordelijk te laten zijn voor het beheer en onderhoud (zie
ook punt 5).
De provincie verkrijgt de gronden in volledig eigendom;
PS bij de begrotingsbehandeling 2004 voor te stellen om de thans geraamde
jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten ad € 120.000,- (exclusief BTW)
structureel bij te ramen ten laste van de algemene middelen.
Het initiatief te nemen om de gehele zijtak van de Zuidtangent voor wat betreft
de verdere ontwikkeling en aanleg onder coordinatie te brengen van de
provincie.
Het advies te vragen van de statencommissie WVV met de mededeling dat het
project wordt opgenomen in de planfase van het PMI
De Gedeputeerde Verkeer en Vervoer te machtigen het besluit definitief te
maken na positief advies van de commissie
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7.
Reconstructie N242

Het college besluit:
1. Het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van de N242 ten oosten van Alkmaar
vanaf de Smaragdweg (gemeente Alkmaar) tot en met het Nollencircuit (gemeente
Heerhugowaard) conform bijlage 1 vast te stellen;
2. De totale kosten voor het project taakstellend te bepalen op € 120 miljoen.
3. Via een “Design and Build”- methode het project aan te besteden.
4. Er naar te streven de uitvoeringswerkzaamheden voor de N242 te starten voor 1
januari 2005 en voor 1 januari 2008 op te leveren;
5. De bijdragen van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en Schermer
van in totaal € 7 miljoen voor dit project te reserveren;
6. Van de GDU+ regeling die mogelijk op 1 maart 2003 van kracht wordt voor de
financiering van het project uit te gaan gedurende 9 jaar een bedrag van € 8 miljoen
jaarlijks inclusief rente zal worden gereserveerd voor dit project; ingeval deze
regeling tot 2004 wordt uitgesteld zal het in het MIT gereserveerde bedrag van €
73 miljoen worden aangewend.
7. Een eigen bijdrage van € 40 miljoen beschikbaar te stellen, waarvan voor € 4
miljoen reeds dekking bij motie is aangegeven en het overigene te dekken uit de
algemene middelen , waarbij de nieuwe staten over de dekking zullen besluiten,
hetzij door prioritering van de bij de begroting beschikbare middelen, hetzij door
het meerjarig aanwenden van de opcenten motorrijtuigenbelasting.
8. Een totaalkrediet van (taakstellend) € 120 miljoen beschikbaar te stellen, wanneer
het project van de planfase naar de realiseringsfase PMI wordt overgebracht, met
inachtneming van de onder de punten 6 en 7 geformuleerde besluiten over de
dekking.
9. Kennis te nemen van het feit dat de verdere uitvoering van het project conform het
Plan van Aanpak ter hand wordt genomen.
10. Kennis te nemen van het MIT 3 document
11. Bijgaande Voordacht Aanpak N242 met bovengenoemd besluit voorlopig vast te
stellen;
12. Dit besluit op 7 februari ter advisering voor te leggen aan de statencommissies
WVV, waarvoor voor dit agendapunt de leden van de commissie FSB worden
uitgenodigd
13. De Voordracht te agenderen voor de vergadering van provinciale staten van 13
februari a.s. en het advies van de commissies daar mondeling mee te delen.

8.
Provinciaal
Uitvoeringsprogramma
Landelijk Gebied (PUP2003)

Het college van Gedeputeerde Staten besluit:
1. het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 2003 (PUP 2003)
vast te stellen;
2. met de vaststelling van het PUP 2003 in te stemmen met de verdeling van
de beschikbare rijksmiddelen (nieuwe verplichtingenruimte en kasgeld)
over de Noord-Hollandse landinrichtingsprojecten en strategische
groenprojecten;
3. met de vaststelling van het PUP 2003 in te stemmen met de verdeling van
de beschikbare rijksmiddelen voor 2003 over de vijf SGB gebieden Texel
(€ 525.000), Noord-Holland Midden/de Groene Long (€ 936.000), NoordHollandse Kust (€ 713.000), Noordkop (€ 500.000) en Loosdrecht (€
250.000); deze middelen voor 2003 en de programmering voor 2002-2005
te hanteren als subsidieplafonds per gebied bij de toekenning van SGBbijdragen aan projecten;
4. het Noord-Hollandse lid van het Algemeen Bestuur van het IPO te
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5.
9.
Programma Bodemsanering
Voormalige
Gasfabrieksterreinen

machtigen om in de vergadering van het IPO-AB van 6 februari 2003 in te
stemmen met de brief van het IPO aan het Rijk waarin de provincies
aangeven op welke wijze de rijksmiddelen voor 2003 zullen worden
ingezet en welke prestaties daarvoor zullen worden geleverd;
het PUP 2003 ter advisering voor te leggen aan de statencommissie
MWEG in haar vergadering van 30 januari 2003.

Het college besluit:
1. GS gaan akkoord met bijgevoegde in het kader van het Programma gasfabrieken
opgestelde a. Raamconvenant
b. Saneringsovereenkomsten
2. GS machtigen de Gedeputeerde Milieu om bovengenoemd Raamconvenant/
Saneringsovereenkomsten te sluiten en te tekenen.

10.
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
– Voor de bouw van een woning aan de Oosteinderweg, naast nr. 529, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Aalsmeer
11.
Verplaatsing manege

Het college besluit de gemeente Beemster te berichten dat in principe kan worden
ingestemd met verplaatsing van de manege en de paardenfokkerij naar een locatie aan
de Rijperweg, direct aansluitend aan het zuidwestelijk kwadrant van Middenbeemster.
Dit onder de voorwaarden dat op beide huidige locaties de bedrijfsactiviteiten worden
beëindigd en eventuele nieuwvestiging planologische onmogelijk wordt gemaakt.
Vanwege de hoge cultuurhistorische waarden van het gebied wordt een passende
inrichting gevraagd voor het terrein van de manege en de paardenfokkerij.

12.
Nieuwe regeling kinderopvang Het college besluit:
1. Op basis van artikel F.12 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies en met inachtneming van de afspraken in de CAO 2002/2003 en het
daarbij vastgestelde sectorale kader een nieuwe Regeling Kinderopvang vast te
stellen;
2. De Regeling Kinderopvang provinciaal personeel (nr. 89-593) en de Regeling naen buitenschoolse Kinderopvang provincie Noord-Holland 1993 in te trekken;
3. De directieraad van die wijziging in kennis te stellen;
4. Het besluit af te kondigen in het provinciaal blad.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
2, 3
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
3, 12.
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
10, 11
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
1, `8, 9,
L.Zwart
tel. (023) 5143528
4, 5, 6, 7,
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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