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1.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mw.
P.D.A.M. Baks, mw. E.P. van
Gaalen-Haanstra en R.E. Vis
(VVD) inzake opvang 13
jarige jongen
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP) inzake
voorstel werknemers Multiple
Choice
3.
Deelverordening sociaal
beleid N-H 2005, beslissing
op aanvraag subsidie door
gemeenten
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP) inzake ambulancezorg
West-Friesland

Besluit
U

U

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
– Gemeenten nog eenmaal in aanmerking te laten komen voor subsidiering op grond
van de Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
van het statenlid G.J.W.de
Vries (PvdA) inzake de
productieverhoging van Corus
6.
Richtlijnen MER
Bloemendalerpolder / KNSF

Het college besluit:
a) Ten behoeve van de milieueffectrapportage de alternatieven (concentratie, linten,
buurtschappen) uit de Startnotitie MER te vervangen door drie nader uitgewerkte
onderzoeksalternatieven te weten “Open landschap, Coulisselandschap en Robuuste
natuur”.
b) De richtlijnen voor het MER Bloemendalerpolder/KNSF vast te stellen
overeenkomstig het advies van de Commissie voor de mer, met dien verstande dat
onderdelen uit paragraaf 5.3 uit het advies van de Cie mer betreffende het meest
milieuvriendelijke alternatief (MMA) verwerkt worden in het onderzoeksalternatief
‘Robuuste natuur’ .
c) Hoewel strijdig met de bestuurlijke uitgangspunten in het door gemeente Weesp en
provincie Noord-Holland geaccordeerde “Startdocument Structuurvisie” van juni
2004, onderdelen uit de geadviseerde richtlijnen voor het MMA over te nemen in
het onderzoeksalternatief “Robuuste natuur”, hetgeen leidt tot:
●
natuur en natuurgerichte recreatie op het KNSF-terrein;
●
13,4 ha woningen in de Rietpolder (ca. 400 woningen);
●
100.000 m2 kantoren;
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●

-

ca. 1300 woningen overhevelen naar de Bloemendalerpolder onder de
voorwaarden:
handhaven totale taakstelling van 4500 woningen
een vereveningsconstructie waarbij de naar de Bloemendalerpolder overgehevelde
woningen de kosten opbrengen voor stopzetten activiteiten kruitfabriek,
ontmanteling, sociaal plan en bodemsanering
Gemeente Weesp instemt met de compensatie van het verlaagde aantal woningen
op het KNSF-terrein in het Weesper deel van de Bloemendalerpolder.

d) Het onderzoeksalternatief ‘Coulisselandschap’ te baseren op de op 4 februari 2005
bereikte overeenstemming over de ontwikkeling van het KNSF-terrein tussen B&W
van de gemeente Muiden en de directie van de KNSF, hetgeen leidt tot:
●
1.350 woningen op het KNSF-terrein;
●
100.000 m2 bvo, waarvan maximaal 25.000 m2 inruilbaar is voor 125
woningen;
●
kwaliteitsaspecten zoals beschreven in het Kwaliteitshandvest KNSFterrein dd. 04-02-2005;
●
1.600 – 1.800 woningen in de Bloemendalerpolder in de omgeving van
het station Weesp;
●
750 woningen in het Muidense deel van de Bloemendalerpolder;
●
600 à 800 woningen binnenstedelijke verdichting Weesp en Muiden.
e)

Tijdens het MER-onderzoek in een ontwerpatelier een voorkeursalternatief te
ontwikkelen;
f) Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) tijdens het MER-onderzoek af te
leiden uit de onderzochte onderzoeksalternatieven “Open landschap,
Coulisselandschap en Robuuste natuur”.
g) Ten aanzien van het KNSF-terrein in alle te onderzoeken alternatieven als
referentie aan te houden de situatie na ontmanteling van de kruitfabriek en
installaties en volledig veilig maken van het terrein en resterende opstallen;
h) In het MER te onderzoeken wat de gevolgen zijn van de functiewijziging in de
Bloemendalerpolder/KNSF voor de agrarische sector ter plaatse (als onderdeel van
het agrarisch productiecomplex in de regio Gooi en Vechtstreek);
i) De Richtlijnen toe te zenden aan gemeente Muiden en Weesp, de Statencommissies
ROV en Milieu, de Commissie m.e.r. en de wettelijke adviseurs .
j) De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening te machtigen de uitgaande brieven aan
te passen aan de actualiteit (Besluitvorming Tweede Kamer over Nota Ruimte en
Besluitvorming in de gemeenteraad van Muiden)

7.
Inzet grondbank voor LaagHolland

Het college besluit:
1. In overleg te treden met DLG en STIVAS om een voorstel uit te werken gericht op
het operationeel maken van een ruilgrondbank (type B) in 2005 voor ten minste het
project Laag-Holland, zodanig dat deze grondbank bijdraagt aan de uitvoering voor
het provinciaal beleid voor het agrarisch cultuurhistorisch landschap;
2. Initiatief te nemen tot het oprichten van een grondbank (type C) voor het behoud
van het agrarisch cultuurhistorisch landschap en, vanwege de uitzonderlijk hoge
landschappelijke waarden, in beginsel te kiezen voor de Veenweidegebieden
binnen Laag-Holland en de Beemster als werkingsgebied;
3. Ter effectuering van besluit 2 de definitieve besluitvorming over het oprichten van
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een grondbank type C voor te bereiden, parallel aan de besluitvorming over de
begroting 2006, waarbij in ieder geval de volgende punten zijn uitgewerkt:
- nadere precisering van het werkingsgebied;
- investeringsbehoefte/ kosteneffectiviteit;
- risicobeheersing (o.a. financiële risico’s, risico’s beïnvloeding
marktprijzen);
- organisatie/ deelnemers/ participanten;
- europees rechtelijke bestendigheid;
- organisatorische en financiële consequenties voor de provinciale
organisatie;
4. Ten behoeve van het onder punt 3 gestelde op dit moment de volgende
richtinggevende kaders mee te geven:
- Inbouwen jaarlijkse mogelijkheid te kunnen stoppen;
- gewenste start januari 2006;
- aankoop gronden gedurende een periode van ca. 10 jaar;
- provinciale bijdrage ca. € 1 tot € 1,5 miljoen per jaar;
- te streven naar een provinciaal aandeel in de financiering van ca. 50% door
ook andere samenwerkingspartners te vinden (te denken valt aan LNV,
gemeenten, private partijen).
5. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief.

8.
Kustvisie: Startnotitie
Integrale Beoordeling aanpak
Zwakke Schakels

Het college besluit:
a) het rapport Verkenning Kustverdedigingstrategieën Zwakke Schakels NoordHolland vast te stellen als Startnotitie voor een integrale effectenbeoordeling
(IB) van landwaartse, zeewaartse en consoliderende oplossingsrichtingen;
b) deze oplossingsrichtingen te beperken tot (I) de Gladde Kust met een
combinatie van een zandige zeewaartse strategie met een traditionele
dijkversterking, (II) de zandige en landwaarts gerichte Duinzoom in de Lift en
(III) de zeewaartse Harde Kust met dammen;
c) dat meer extreme varianten zoals het vervangen van de Hondsbossche en
Pettemer Zeewering door duinen, het creëren van slufters en het plaatselijk
verlagen van het veiligheidsniveau in Callantsoog komen te vervallen;
d) de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) te verzoeken om advies
uit te brengen over het onderzoeks- en beoordelingskader voor de integrale
beoordeling en na oplevering van het beoordelingsrapport door het
onderzoeksbureau advies uit te brengen aan het college;
e) de Helderse Zeewering in de uitwerking van Kustvisie 2050 niet langer te
beschouwen als een zwakke schakel.

9.
Statenvoordracht
Het college besluit:
Onderbouwing wateropgave in 1. De ontwerp statenvoordracht over de onderbouwing van de wateropgave in het
het beheersgebied van
beheersgebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) ten
hoogheemraadschap Amstel,
behoeve van de streekplanherziening Noord-Holland Zuid vast te stellen, en
Gooi en Vecht ten behoeve
daarmee:
van streekplanherziening
Noord-Holland Zuid
– kennis te nemen van de aanvullende onderbouwing van de wateropgave in het
rapport t.b.v. streekplanherziening Noord-Holland Zuid dat door AGV en de
provincie in samenwerking is opgesteld en waarmee invulling wordt gegeven aan
het verzoek van Provinciale Staten d.d. 6 december jl. ten behoeve van de
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besluitvorming over de handhaving van vijf zoekgebieden voor waterberging in het
beheersgebied van AGV;
– te constateren dat met dit bovengenoemde rapport is voldaan aan het verzoek van
Provinciale Staten;
– de vijf zoekgebieden waterberging in het beheersgebied van AGV
(Horstermeerpolder, Bovenkerkerpolder/Middelpolder en Ronde Hoep en Nieuwe
Keverdijksche polder) te handhaven in het streekplan Noord-Holland Zuid tot
uiterlijk januari 2006. Dit omdat daarmee het signaal wordt afgegeven dat:
a. De wateropgave majeure ruimtelijke consequenties heeft;
b. Voortvarend moet worden doorgewerkt aan het uitwerken van de
consequenties op projectniveau.
2. De ontwerp statenvoordracht ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.

10.
Invoering ARW 2004

11.
Programma Holland-Maand

12.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden J.P.H.
Bruins Slot (CDA) en de heer
D.J. Butter (VVD) inzake
bedrijventerrein Jaagweg te
Wester-Koggenland
13.
Jaarrondpaviljoens Zandvoort

14.
Beantwoording toezichtbrief
begroting 2005

15.
Financiële basisprincipes
Kaderbrief 2006

Het college besluit voor de aanbestedingsregels het Aanbestedingsreglement Werken
(ARW) 2004 te hanteren van vanaf 1 april 2005 voor de aanbestedingen aan Werken
vanaf de provinciale openbare drempel ( nu € 225.000);

Het college besluit:
1. Het programma voor de Holland-Maand en de bijbehorende begroting vast te
stellen;
2. De heer Borghouts te belasten met de verdere organisatie van de HollandMaand ;hierop zal het normale aanbestedingsbeleid van toepassing zijn.
3. Het programma ter kennis te brengen van PS door middel van bijgaande brief.
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit:
- Een procedure te voeren tot herziening van het streekplan Noord-Holland-Zuid;
- Een schriftelijke commentaarronde te houden met bestuursorganen en overleg te
plegen met belanghebbenden.
Het college besluit:
– De brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 21
december 2004, mede namens Provinciale Staten, te beantwoorden;
– Aan Provinciale Staten een kopie van de brieven en de daarbij behorende bijlagen
alsmede van de beantwoordingsbrief aan de Minister van BZK toe te zenden.
Het college besluit:
Op basis van de afspraken van het college op 7/8 februari 2005 en van actuele
ontwikkelingen:
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1.

Het financiële kader voor 2006 e.v. als volgt vast te stellen:

Getallen x 1000
Nieuwe meerjarenraming

2006
3.565

2007
4.333

2008
8.015,50

2a.de onbenutte capaciteit in opcenten op de Motorrijtuigenbelasting niet langer te
beschouwen als onderdeel van het weerstandsvermogen en in verband daarmee bij
de begroting 2006 een voorstel te bespreken over een andere wijze van zekerstelling
van een weerstandsvermogen;
3.de post onvoorzien in 2006 op € 1,2 miljoen (0,5% van de algemene
dekkingsmiddelen) te brengen;
4. de onderbestedingen 2004 (vóór 1 april) nader in beeld te brengen en (voor zoveel
nodig) deze aan te wenden voor (gedeeltelijke) dekking van de kosten van:
– uitvoering van de moties 2005 (€ 1,2 miljoen voor 2006 en 2007 incidenteel
voor de landbouwagenda en € 2 miljoen structureel voor toekomstvast
openbaar vervoer vanaf 2008);
- de Cultuurnota van € 1,06 miljoen per jaar;
- (eventuele) structurele doorvertaling van het incidentele nieuw beleid 2005 naar
2006 (ca € 3 miljoen);
5 Uiterlijk 1 april 2005 de bevindingen van de betrokken afdelingen, in samenspraak
met de portefeuillehouders, ten aanzien van eventuele “verborgen” verplichtingen te
bezien;
6. een herijking van de meerjarenbegroting in te voeren door fixatie van de
dividendramingen op het niveau 2006. Eventuele meer- of minderopbrengsten worden
resp. toegevoegd of onttrokken aan de Saldireserve;
7. in te stemmen met de huidige aanpak van de taakstellende besparingen inkoop en
materiële apparaatskosten (Omdat er een projectleider is aangesteld en een plan van
aanpak is opgesteld, is feitelijk ter zake voldaan aan de besluitvorming op 21 december
2004).

16.
Project Bloemendalerpolder/
KNSF: Kostendekkende
herontwikkeling KNSFterrein, brief samenwerking

Het college besluit:
a) Kennis te nemen van de resultaten van het ‘Onderzoek kostendekkende sanering
Kruitfabrieksterrein Muiden’ van Capgemini;
b) Het rapport van Capgemini te beschouwen als een herbevestiging van het
oorspronkelijke standpunt inzake kostendekkende sanering en herontwikkeling
van het KNSF-terrein;
c) Met instemming kennis te nemen van het tussen gemeente Muiden en de KNSF
op 4 februari 2005 bereikte compromis over de herontwikkeling van het KNSFterrein en dit compromis mee te nemen in de milieueffectrapportage en de
planvorming;
d) Provinciale staten te informeren over de verschillende financiële analyses, het
bestuurlijk compromis en onze standpuntbepaling daarin;
e) Gemeente Muiden en Weesp te berichten over de wijze van samenwerken in het
project Bloemendalerpolder/KNSF.
f) De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting te machtigen de
uitgaande brieven eventueel aan te passen aan de actualiteit (Besluitvorming
Tweede Kamer over Nota Ruimte (21 februari 2005) en Besluitvorming in de
gemeenteraad van Muiden (op 17 februari 2005)
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Evaluatie invulling
aandeelhoudersrol bij
provinciale deelnemingen

Besluit
Het college besluit:
a.
aan de hand van de evaluatie vast te stellen dat de huidige invulling van de
aandeelhoudersrol bij beleidsdeelnemingen voldoet en er geen aanleiding is tot
wijziging gedurende deze collegeperiode
b.
tot periodiek (minimaal eenmaal per jaar) overleg tussen vakgedeputeerde en
provinciaal commissaris bij andere dan beleidsdeelnemingen
c.
PS voor te stellen periodiek (eenmaal per twee jaar) contact te leggen tussen
vakcommissie en provinciaal commissaris om binnen de wettelijke marges te
overleggen

18.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording van de
statenvragen van de
statenleden Peperkamp en De
Vries (PvdA) inzake een RWIpilot voor de inzet van
werkzoekenden in de land- en
tuinbouw
19.
Agenda Recreatie en Toerisme Het college besluit:
2004-2007:
- De op de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007 betrekking hebbende
Jaarrapportage 2004 en
documenten ‘Jaarrapportage 2004’en ‘Uitvoeringsprogramma 2005’vast te stellen.
Uitvoeringsprogramma 2005
- Beide documenten ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.
20.
Afspraken Financiën,
Planning en Control GS 7
februari 2005 en Checklist
Financiën

21.
Aansluiting A9 nabij Heiloo

22.
Schadevergoedingsregeling
verleggen kabels en leidingen
buiten beheergebied

Het college besluit de afspraken en checklist inzake Financiën, Planning en Control vast
te stellen c.q. te bevestigen;

Het college besluit:
in te stemmen met de voorlopige keuze van de gecombineerde stuurgroep
Wonen in het Groen/aansluititng A9 met betrekking tot de voorkeursvariant
van de aansluiting op de A9 via de Lagelaan;
nog geen uitspraak te doen over de keuze van situering van de parallelweg;
de voorkeursvariant input te laten zijn voor de te starten onderhandelingen met
het rijk;
Provinciale staten te informeren over de keuze van de voorkeursvariant door
middel van het voorleggen van de keuze aan de Commissie Verkeer en
Vervoer d.d. 14 april 2005.

Het college besluit:
a. vast te stellen de regeling “Schadevergoedingsregeling verlegging kabels en
leidingen buiten het beheergebied van de provincie Noord-Holland”;
b. de leidingbeheerders te informeren via een brief;
c. de regeling genoemd onder a te publiceren in het provinciaal blad.
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23.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid B. Heller
(GroenLinks), inzake bijdrage
A9 Badhoevedorp uit Extra
Investeringsimpuls NoordHolland

Besluit
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

24.
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 appartementencomplex en een kerkgebouw aan de
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Tesselschadelaan 15-17, gemeente Hilversum, (2004-55774)
– Voor het veranderen en vergroten van het gebouw Prins Hendrikkade 108 t/m 111
e.a. (Scheepvaarthuis), stadsdeel Amsterdam-Centrum, (2005-3561)
– Bouw schuur/werkplaats ten behoeve van het bestaande hoveniersbedrijf aan de
Hoogegeest 43a te Akersloot, gemeente Castricum, (2005-2624)
– Voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Papaverweg t/o 38/40, gemeente
Amsterdam, (2005-2862)
– Voor het bouwrijpmaken van de gronden van het voormalige Andreasziekenhuis en
een strook van het Rembrandtpark ( 2005/5507)
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Den Burg (Texel), (2004-37339)
– Bestemmingsplan “Hoofddorp A4-zone West, gemeente Haarlemmermeer, (200432817)
25.
Realisatie opbrengst opcenten
2004 en raming 2005 en
structureel

26.
Nieuw besluit m.b.t.
bestemmingsplan
Bedrijvenpark
Westzanerpolder, gemeente
Zaanstad

27.
AO Stamgegevens debiteuren
en crediteuren

Het college besluit:
Kennis te nemen van:
- de gerealiseerde opbrengst opcenten MRB in 2004;
- de raming opbrengst opcenten in 2005 en structureel;
- de onbenutte belastingcapaciteit in 2005 en structureel.
Provinciale Staten in het kader de actieve informatieplicht te informeren over
bovengenoemd besluit.

Het college besluit:
- Goedkeuring te verlenen aan de plandelen met de bestemmingen “Primair water”en
“Groenvoorzieningen I”(G I) direct ten noorden van de brug in de Westzanerweg
over Zijkanaal D;
- Een exemplaar van dit besluit te zenden aan de Raad van de gemeente Zaanstad en
een afschrift aan appellanten.
Het college besluit:
– De beschrijving van de Administratieve Organisatie (AO) Stamgegevens
debiteuren en crediteuren vast te stellen.

28.
De Balans Groene Hart: eerste Het college besluit:
stap van de drie provincies
1. de “Balans van het Groene Hart” vast te stellen als basis voor het opstellen van het
naar een nieuw
Ontwikkelingsprogramma Groene Hart als tweede stap van de drie Groene Hart-
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Uitvoeringsplan
2.

U

provincies naar een nieuw Uitvoeringsplan;
om in het overleg met de minister van Landbouw Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
op 1 maart a.s. en met betrokken partijen in en om het Groene Hart in het 1e
kwartaal van 2005 ‘commitment’ te vragen op de noodzakelijke omslag en
bereidheid hieraan bij te dragen;
de Balans aan te bieden aan Provinciale Staten, conform de gemaakte afspraak de
PS-commissie NLWM regelmatig te informeren over de stand van zaken in het
Groene Hart;
de portefeuillehouder te machtigen om naar aanleiding van besluitvorming in GS in
de drie provincies zo nodig de Balans op kleine punten aan te passen.
P

3.
4.

29.
Stand van zaken sponsoring
Sail 2005
30.
Uitstel aflossing 2004 Coop.
Visafslag Den Oever U.A.

31.
Aanpassing taakstelling
Landinrichting Amstelland en
aanbevelingen voor
uitbreiding Diemerbos

32.
Forteiland IJmuiden: publieke
toegankelijkheid, voortgang

P

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de stand van zaken van de sponsoring van Sail 2005.
Het college besluit:
- een aflossingsuitstel voor het jaar 2004 te verlenen aan de Coöperatieve Visafslag
Den Oever U.A.
- Inliggende brief te verzenden

Het college besluit:
• de gemeente Amsterdam dringend te verzoeken bij de plannen voor de uitbreiding
van het Diemerbos (op de voormalige boerderijbouwlocatie GemeenschapspolderWest) rekening te houden met de aanbevelingen van de landinrichtingscommissie
Amstelland;
• gezien het stadium van uitvoering van het landinrichtingsproject Amstelland, de
taakstelling van de landinrichtingscommissie als volgt aan te passen:
• de restant verwervingstaakstelling wordt 75 ha (in plaats van 85 ha);
• de resterende circa 25 ha die Bureau Beheer Landbouwgronden na het Plan van
Toedeling krijgt toebedeeld, worden waar mogelijk (op minnelijke wijze) ten
dienste van vigerende en nieuwe beleidsdoelen ingezet;
• de realisatie van de boerderijbouwlocaties in respectievelijk GemeenschapspolderWest en Kop Duivendrechtse polder komen te vervallen;
• de Landinrichtingscommissie gaat aan de voormalige boerderijbouwlocatie in de
kop van de Duivendrechtse polder invulling geven in overeenstemming met hun
eigen aanbevelingen
Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel van de Stichting Beheer Forteiland om de eis tot een
brede publieke toegankelijkheid van het FINH-project Forteiland IJmuiden
alsvolgt te kwantificeren:
a.
minimaal 15 vaste dagdelen per jaar te bestemmen voor
rondleidingen, waarbij 12 dagdelen voor vaste rondleidingen op de
eerste of een andere zondag van de maand en drie dagdelen voor
speciale situaties;
b.
minimaal 50 dagdelen per jaar te reserveren voor speciaal te boeken
evenementen, waaronder rondleidingen voor groepen.
2. Provinciale Staten over dit besluit alsmede over de algemene stand van zaken
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U

U

U

van dit FINH-project Forteiland IJmuiden per brief te informeren.
33.
“Bereikbaar, betrouwbaar,
betaalbaar”, eindrapport
Zeetoegang IJmuiden

Het college besluit:
a. kennis te nemen van het eindrapport ‘Bereikbaar’, betrouwbaar,
betaalbaar; naar een betere toegang voor Zeehavens Amsterdam’ dat een
weerslag is van de deelrapporten
• ‘Kracht door diversiteit; ruimtelijk-economische visie
Noordzeekanaalgebied’
• ‘Beoordelingsrapport Commissie Horvat; prijsvraag alternatieven
zeetoegang IJmuiden’
• ‘Alternatievennota; verkennende studie publieke spoor’
• ‘Kosten-batenanlyse zeetoegang IJmuiden’
• ‘Financiering; verkennende studie’
b. in te stemmen met de voorstellen van de projectorganisatie Zeetoegang
IJmuiden om in aanloop naar het vervolgoverleg met de minister van
Verkeer en Waterstaat (voorjaar 2005) met de regio samen te werken aan:
• de voorbereiding op de verdere besluitvorming
• de toetsing op de rapportage door het CPB
• een duidelijk vervolg op de procedures in het kader van de
Tracéwet
• de verdere verkenning van de financieringsmogelijkheden
• de mogelijkheden voor medefinanciering uit een van de EUfondsen

34.
Beëindiging subsidie aan
Regionaal Patiënten- en
Het college besluit:
ConsumentenPlatform Noord- 1. Kennis te nemen van de inhoud van de notitie ‘Inzet provincie bij surseance van
Holland (RPCP-NHN)
betaling RPCP-NHN’.
2. De subsidieverlening aan het RPCP-NHN voor de periode na 11 februari 2005 te
beëindigen.
3. Het bestuur van RPCP-NHN over deze besluiten te informeren.

35.
Vaststelling definitief advies
voortgezet onderwijs 2005

Het college besluit:
1. het advies bij de op de provincie Noord-Holland betrekking hebbende
aanvragen voor intrasectorale programma’s, omzetting, splitsing, verplaatsing
en nevenvestiging en voor leerwegondersteunend onderwijs vast te stellen
zoals opgenomen in bijgaande notitie.
2. Het advies toe te zenden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap.
3. Het advies toe te zenden aan provinciale staten.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18

10,11
1,2,3,4,32, 34,35
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 februari 2005
M.van Kanten
E. Klut
K.van Rijn
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

12,13,14,15,16,17, 20, 24,25,26,27
7,8,9,28,29
5,6
21,22,23,33,
18,19,30,31,

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. 22-02-2005 openbaar
Datum:22-02-2005

