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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 7 februari 2005
Onderwerp

1.
Afwikkeling gevolgen
grenswijziging Loosdrecht
tussen Noord-Holland en
Utrecht

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met het overzicht en te concluderen dat het dossier gevolgen van de
grenswijziging tussen Noord-Holland en Utrecht gesloten kan worden.
2. Onverlet het besluit vermeld onder punt 1 is deelname van het Utrechtse aan het
plassenschap Loosdrecht nog lopende.

2.
Beantwoording vragen van het Het college stelt de antwoorden vast.
statenlid D. Graatsma (SP)
inzake administratie NUON
bij verhuizingen
3.
N236/ Natuurverbinding
Naardermeer-Ankeveense
Plassen

4.
Regeling rechtspositie
gedeputeerden woonwerkverkeer

5.
Voortgangsrapportage
projectennota Noord-Holland
Zuid

6.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van het
statenlid de heer H.W.J.
Peperkamp (PvdA) inzake de
nevenfuncties van de heer
A.M.C.A. Hooijmaijers

Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorliggend schetsontwerp voor de Natuurverbinding
Naardermeer-Ankeveense Plassen, inclusief duurzaam veilige inrichting van de
N236;
2. daarmee de studiefase van het project af te sluiten en het project over te hevelen
naar de planfase van het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en
voor de verdere uitwerking de normale werkwijze te volgen (dat wil zeggen over te
dragen naar de afdeling Beheer en Uitvoering);
3. in te stemmen met een provinciale bijdrage van 50 % van het als maximum te
stellen uitvoeringsbudget ad € 12 miljoen onder de voorwaarde dat Provinciale
Staten te zijner tijd de benodigde middelen hiervoor beschikbaar stellen uit de
middelen ter dekking van kapitaalslasten voor infrastructurele werken (“PMI”)
respectievelijk de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland;
4. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de Regeling rechtspositie gedeputeerden;
- Uitvoering te geven aan de Regeling rechtspositie gedeputeerden voor wat betreft
de vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer met ingang van 1 januari
2005.

Het college besluit:
- In te stemmen met de eerste jaarlijkse voortgangsrapportage van de negen
sleutelprojecten uit de Projectennota Noord-Holland Zuid en deze, na vaststelling
door het college, door tussenkomst van de Statengriffier ter informatie aan
Provinciale Staten aan te bieden.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
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7.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van de
statenleden, dr. Ir. C.A.G.M.
van Montfort en mw. A.M.
Nagel (CDA) inzake bouwen
in het Heemskerkse
duingebied
8.
Voorontwerp
streekplanuitwerking
Bedrijventerrein Amstelveen
Zuid

9.
Reactie startnotitie
Hoofdwegverbinding
Schiphol-Almere

10.
Aantrekken
programmadirecteur N201 via
een afwijkende procedure

Besluit

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit:
1. Het voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid vast te
stellen;
2. Het voorontwerp streekplanuitwerking ter inzage te leggen per 17 februari 2005;
3. Provinciale Staten actief te informeren met bijgaande brief.

Het college besluit:
Kennis te nemen van de Startnotitie Hoofdwegverbinding Schiphol-Almere;
Te reageren op de Startnotitie via een gemeenschappelijke reactie van het
Platform Bereikbaarheid Noordvleugel onder voorwaarde dat er geen
aanvullende of afwijkende reacties van individuele platformleden richting
Inspraakpunt worden gestuurd;
Akkoord te gaan met de concept-reactie van het Platform Bereikbaarheid
Noordvleugel waarin het provinciaal standpunt voldoende herkenbaar is
verwoord;
Indien individuele leden van het platform toch besluiten een eigen reactie te
sturen, dan ook als provincie Noord-Holland hier toe over te gaan en te
reageren middels bijgevoegde brief van het college van gedeputeerde staten;
De gedeputeerde voor Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen tot verdere
afhandeling in het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel;
Provinciale Staten de reactie van het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel
dan wel de eigen provinciale reactie ter informatie toe te sturen

Het college besluit:
- Gebruik te maken van de uitzonderingen op het aanbestedingsreglement t.b.v. het
aantrekken van een programmadirecteur N201 middels een meervoudige
onderhandse procedure.

11.
Beantwoording vragen van het Het college stelt de antwoorden vast.
statenlid mw. C. Boelhouwer
(SP) inzake beleid
zwerfjongeren in NoordHolland
12.
Drie deelverordeningen
Wijksteunpunten breed,
Kleinschalig wonen voor
mensen met dementie en
Mantelzorg

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
Deelverordening wijksteunpunten breed Noord-Holland 2005 tot en met 2007
vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
Deelverordening mantelzorg Noord-Holland 2005 tot en met 2007 vast te
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Besluit

3.

4.

5.
6.
7.

8.

13.
Terugblik ambulancezorg
2004

14.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

stellen;
De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
Deelverordening kleinschalig wonen voor mensen met dementie NoordHolland
2005 tot en met 2009 vast te stellen;
De drie deelverordeningen, die alle drie uitvoering geven aan de nota “Zorg
verbetert het leefklimaat in Noord-Holland” met bijgaande brief en
Statenvoordracht aan te bieden aan provinciale staten ter besluitvorming;
De portefeuillehouder te machtigen kleine wijzigingen te doen aanbrengen.
Vooruitlopend op de besluitvorming van PS het subsidieplafond voor 2005
voor Wijksteunpunten breed vast te stellen op € 3.000.000,-;
Vooruitlopend op de besluitvorming van PS het subsidieplafond voor 2005
voor Kleinschalig wonen voor mensen met dementie vast te stellen op €
680.000.-;
Vooruitlopend op de besluitvorming van PS het subsidieplafond voor 2005
voor Mantelzorg vast te stellen op € 475.000,-.

Het college besluit:
1. De nota “ Terugblik ambulancezorg 2004” vast te stellen.
2. Inliggende brief te sturen aan PS.
3. De nota toe te sturen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg, alle
gemeenten en alle direct betrokkenen bij de ambulancezorg in NoordHolland.
4. De portefeuillehouder te machtigen een brief te sturen aan de Minister van
VWS over de inzet in Noord-Holland van de extra gelden voor
ambulancezorg.
5. Een tussentijdse en gedeeltelijke herziening van het “ Spreidingsplan
ambulancezorg in Noord-Holland 2001-2006” voor de regio Gooi en
Vechtstreek voor te bereiden.
6. De portefeuillehouder te machtigen de gegevens waar nodig te wijzigen in
verband met nog te ontvangen recente informatie.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Bouwplan Vooreiland 14a te Medemblik, gemeente Medemblik
- Bouw schuur/ werkplaats ten behoeve van het bestaande hoveniersbedrijf aan de
Hoogegeest 43a te Akersloot, gemeente Castricum
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan ’t Zouteland Texel
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bedrijventerrein Uithoorn 1995, gemeente Uithoorn

15.
Uitwerkingsplan Blauwe
Berg, gemeente Hoorn

Het college besluit:
- Het besluit van burgemeester en wethouders van Hoorn tot vaststelling van het
uitwerkingsplan Blauwe Berg van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Berkhout
niet goed te keuren wegens strijd met de uitwerkingsregels en een afschrift van dit
besluit te zenden aan reclamanten voornoemd.
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16.
Eindverslag proefproject
aansluiting onderwijsarbeidsmarkt in de
metaalsector

Het college besluit:
Het eindverslag van het proefproject Verbetering aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs in
de metaalsector met bijgaande notitie ter kennis te brengen van de leden van Provinciale
Staten.

17.
Ziekenhuissituatie
Amsterdam-West

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Achtergrondnotitie Ziekenhuissituatie Amsterdam-West;
2. de notitie door middel van bijgaande brief aan Provinciale Staten aan te bieden in
het kader van de actieve informatieplicht.

18.
Verslag reis Patrick Poelmann Het college besluit:
naar Düsseldorf voor bezoek
– Kennis te nemen van het verslag van de reis van 16 en 17 januari jl. van
Boot in het kader van SAIL
gedeputeerde Poelmann naar Düsseldorf voor een bezoek aan de beurs Boot in het
2005
kader van Sail 2005 en de opening van het Themajaar Water.

19.
Deelverordening IBA’s
Noord-Holland 2005

Het college besluit:
1. dat in het kader van de sturende, stimulerende taak en de bestuurlijke betrokkenheid
bij sanering van ongezuiverde lozingen op oppervlaktewater in het buitengebied
van gemeenten van belang is dat subsidie voor een aan te leggen Individuele
Behandelingsinstallatie van Afvalwater (IBA II of III) beschikbaar wordt gesteld;
2. daartoe de voordracht aan PS over het ontwerp-besluit Deelverordening IBA’s
Noord-Holland 2005 vast te stellen;
3. het aanvraagformulier voor subsidieverlening behorende bij de deelverordening
vast te stellen;
4. de voordracht ter besluitvorming aan het presidium van provinciale staten te
zenden;
5. het ontstane tekort aan subsidiebudget van € 300.000,-- te betrekken bij de integrale
afweging van voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2005.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
K.van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
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11,12,13,17
5,6,7,8,14,15
3,18,19
1,2,16
9,10

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.

5

OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 7 februari 2005
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 07-02-2005 openbaar
Datum:07-02-2005

