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Geheime agenda wordt als eerste behandeld.
Allen zijn aanwezig.

De besluitenlijst wordt verzorgd door P.Heemskerk

A-AGENDA

Afdeling/onderwerp Concept-besluit

Provinciesecretaris

1.
ABZ
Vaststellen van de
besluitenlijst van 23 november
2004

Het college stelt de besluitenlijst conform de voorstellen vast.

Naar aanleiding van de overwegingen bij punt 16 ( afronding verzelfstandiging
groenbeheer) geeft de heer Schipper aan dat het tweede deel van het document, de
samenvatting, wel naar PS kan worden gestuurd. GS stemmen hiermee in.   

Naar aanleiding van punt 26 (verkiezingsfraude bij Rijnland)  merkt de heer Poelmann
op dat is gebleken dat de betrokken bestuurskandidaat ook in 2003 zou hebben
gefraudeerd bij AGV. Er is aangifte gedaan.

H.M. Meijdam

*2.
FEZ
Stand van zaken FINH Najaar
2004
(2004-48698)

Het college besluit:
1. De notitie Stand van zaken FINH-projecten Najaar 2004 vast te stellen;
2. De notitie toe te sturen aan provinciale staten.

*3.
FB
Nadere informatie van GS aan
PS in verband met
gerapporteerde afwijkingen
aanbestedingen in de
najaarsnota 2004
(2004-51660)

Aangehouden:

*4.
RWB
Verwerken moties,
amendementen en
wijzigingsvoorstellen uit de
voordracht in definitieve tekst
en kaarten
(2004-49997)

#Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgaande document waarin alleen die tekstwijzigingen zijn

opgenomen die voortvloeien uit de PS besluitvorming dd. 25 oktober jl.;
1. Naar aanleiding van de reacties op Amendement 8-2 een brief naar het college van

de gemeente Graft De Rijp te sturen waarin de stand van zaken uiteengezet wordt;
1. Motie 8-1 zo te verwerken dat de regionale woonvisie en regionale

bedrijventerreinenvisie niet ter besluitvorming wordt voorgelegd aan PS maar ter
bespreking wordt aangeboden aan Provinciale Staten (commissie Ruimtelijke
Ordening en Volkshuisvesting);

1. Motie 8-11 en amendement 8-12 zo te verwerken dat
-voor de regionale bedrijvenlocatie Kooijpunt Zuid-Oost de 60 ha (zoals PS
conform de voordracht heeft vastgesteld) zo op te bouwen dat 25 ha worden



 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
NOORD-HOLLAND OP 30 november 2004 concept

2

Afdeling/onderwerp Concept-besluit

aangewezen tot 2014 en 35 ha te reserveren tot 2030  met als mogelijkheid dat
wanneer de locatie is uitgegeven voor  2014 gestart kan worden met de 35 ha
waarbij het omslagpunt wordt overgelaten aan de markt.
-voor de locatie Breekland II  50 ha in de tekst en op de kaart te houden omdat
de planologische procedure voor Breekland II reeds in een vergevorderd
stadium is,  nl. een door de raad vastgesteld bestemmingsplan.
-voor de locatie De Vork II betekent dit dat 20 ha (in afwijking van 35 ha) wordt
opgenomen zodat in totaal voor Noord-Kennemerland 70 ha wordt verwerkt.

5. Motie 8-35  zo te verwerken dat
       -alleen de bouwontwikkelingen zoals recreatiewoningen of pretparken in een

uitsluitingsgebied worden uitgesloten. Dit betekent dat deze ontwikkelingen onder
stedelijke functies komen te vallen;  aan de statencommissie zal expliciet worden
gemeld dat het juridisch niet haalbaar is bij de provincie aanhangig gemaakte
bestemmingsplannen uit te zonderen. Voor ontwikkelingen die men wil honoreren zal
dan ook een streekplanherzieningsprocedure gestart moeten worden.

-stedelijke ontwikkelingen in een uitsluitingsgebied uitsluitend mogelijk
gemaakt kunnen worden door aanpassing van het Ontwikkelingsbeeld d.m.v.
een streekplanherziening;

6. In te stemmen met het aanpassen van de bijbehorende  kaarten; de
gedeputeerden Meijdam en Moens worden gemachtigd  te overleggen over de
situering van het compenserend groen bij de Jaagweg

7. Het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord in een oplage van 2000
exemplaren en de samenvatting in een oplage van 2500 exemplaren te laten
drukken;

8. Het Ontwikkelingsbeeld gratis toe te zenden aan de betrokken gemeenten,
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maatschappelijke organisaties
en bedrijven, de ministeries van VROM en V&W, de leden van de PPC, leden
van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en intern ambtelijk binnen de
provincie;

9. Het Ontwikkelingsbeeld voor derden (op verzoek) tegen betaling beschikbaar te
stellen
( € 25,00);

10. De samenvatting van het Ontwikkelingsbeeld (op aanvraag) gratis toe te
zenden;

11. De gedeputeerde Ruimtelijke Ordening te machtigen het Ontwikkelingsbeeld
verder af te ronden en eventuele overige technisch-inhoudelijke aanpassingen,
zoals de eindredactie, inhoudsopgave en de vormgeving, door te voeren.

12. De portefeuillehouder te machtigen tot het voeren van bestuurlijk overleg met
Wester Koggenland n.a.v. van de brief van de gemeente.

C.Mooij

5.
RWB
Beantwoording statenvragen
van de statenleden J. Post en
J.N.J.J. Beemsterboer (CDA),
inzake de sociale veiligheid op
stations
(2004-49517)

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
RWB
Project bereikbaarheid kust.
Regio Zandvoort-

Het college besluit:
a. In te stemmen met de conclusies ten aanzien van de evaluatie van de gevoerde



 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
NOORD-HOLLAND OP 30 november 2004 concept

3

Afdeling/onderwerp Concept-besluit

Bloemendaal: Evaluatie acties
zomer 2004 en
Uitvoeringsprogramma 2005-
2007
(2004-52546)

acties in het kader van bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort in 2004,
door te constateren, dat:
- de voortvarende aanpak heeft geleid tot een breed draagvlak voor continuering
van de maatregelen uit de zomer van 2004 en realisering van het
Uitvoeringsprogramma 2005-2007. Deze waardering was breed, maar is met
name uitgesproken door de gemeenten Zandvoort, Haarlem en Heemstede.
–er sprake was van een zichtbare en gewaardeerde inzet van de provincie
–de Strandbus na een stroeve start (slecht weer) redelijk succesvol is geweest
–de parkeerverwijzers in een behoefte voorzagen en hebben bijgedragen aan een
betere doorstroming van zowel autoverkeer als strandbus
–de bewaakte fietsenstallingen in een behoefte voorzagen, maar veel minder
klanten trokken dan voorzien;

a. In te stemmen met de aanbevelingen voor het vervolg van deze acties (zie
bijgaande notitie.), met als voornaamste punten:
- betere en grotere locaties voor bewaakte fietsenstallingen;
- maatregelen voor kostenreductie Strandbus en bewaakte fietsenstallingen bij
slecht weer;
- sturen op betere dienstverlening Strandbus
– communicatie meer richten op automobilisten w.b. de aantrekkelijke
alternatieven
– samenhangend communicatiepakket met inzet bereikbaarheids-promotieteam

a. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma 2005-2007, met als
subprogramma’s:
I. Nieuwe bus- en treinvoorzieningen van oostkant Haarlem/Heemstede naar
Bloemendaal/Zandvoort in samenhang met P+R (snelle kustbus vanaf
Hoofddorp, via P+R naar de kust; vrije OV-route door Haarlem op stranddagen;
vrije busbaan op de Zeeweg; realisatie P+R Spaarnwoude;
II. Continueren strandpendel
III. Pakket maatregelen voor fietsers  (nieuwe fietsschakels; continuering
bewaakte fietsenstallingen; bewegwijzering)
IV. Verkeersmanagement (parkeerverwijssysteem; informatie aan reizigers via
Internet, SMS, verrijdbare borden etc.; ontwikkelen Dynamisch Verkeers
Management)
V. Communicatie: een samenhangende campagne, in samenwerking met andere
partijen (VVV’s, NS etc.)

a. In te stemmen met een verdeelsleutel voor de financiering van de maatregelen
(totaal €4.303.200, nl. in 2005  €1.293.600, in 2006 €2.236.300 en in 2007
€773.300) van 50% (€2.156.600) door de provincie en 50% van de gemeenten
gezamenlijk;

a. Daarnaast €1.000.000 te reserveren voor realisatie van een Dynamisch
Verkeersmanagement-systeem Zuid-Kennemerland, vrij te geven wanneer ook
Haarlem en Heemstede aan de financiering van de realisering hiervan
meebetalen.

a. In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking van de provinciale
bijdrage;

a. De Statencommissie Verkeer en Vervoer op de hoogte te brengen van deze
plannen middels een presentatie tijdens de commissievergadering Wegen,
Verkeer en Vervoer van december 2004;

a. Gedeputeerde Mooij op te dragen om namens de provincie de daadwerkelijke
uitvoering van de plannen in een “Uitvoeringsovereenkomst bereikbaarheid kust
Bloemendaal-Zandvoort 2005-2007” uit te werken. Hierin zullen de onderlinge
afspraken, planningen e.d. worden vastgelegd. Deze uitvoeringsovereenkomst
dient te worden aangegaan door de provincie Noord-Holland en de gemeenten
Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal en Heemstede.
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mw.R.Kruisinga

7.
ZWC
Reactie aanbevelingen
Jongerenpanel 2004 “Kunst en
cultuur” voor jongeren in
Noord-Holland
(2004-53168)

Het college besluit:
A. Naar aanleiding van de door het Jongerenpanel gedane aanbevelingen de volgende
acties te ondernemen.
1. Er zal overleg plaatsvinden met RTV Noord-Holland op welke wijze zij meer

jongeren kan bereiken. Hierbij zal de mogelijkheid onderzocht worden of medio
2005 een Noord-Hollandse jongerendag georganiseerd kan worden.

2. Kunst en Cultuur Noord-Holland zal samen met jongeren een speciale PLUG-IN
maken die in mei 2005 zal worden verspreid op scholen en bibliotheken in Noord-
Holland.

3. Kunst en Cultuur Noord-Holland zal gevraagd worden in hoeverre een Noord-
Hollandse “Museumnacht” realiseerbaar is.

4. De steunfuncties op het gebied van cultuureducatie zal gevraagd worden scholen te
stimuleren leerlingen te betrekken bij de invulling van het cultuureducatieve
programma.

5. Er zal een afspraak gemaakt worden tussen het Jongerenpanel en de provinciaal
consulent kunsteducatie over de wijze waarop aan de website www.ckvwijzer.nl
betere bekendheid kan worden gegeven.

B. Dit besluit in het kader van de actieve informatieplicht aan te bieden aan
Provinciale Staten.

8.
ZWC
Beleidsregel Actieplan
Cultuurbereik Noord-Holland
2005-2008, cultuureducatie
met toelichting
(2004-50645)

Het college besluit:
a De Beleidsregel Actieplan Cultuurbereik Noord-Holland 2005-2008,

cultuureducatie en de daarbij behorende toelichting vast te stellen.
b Dit besluit in het kader van de actieve informatieplicht aan te bieden aan

Provinciale Staten.

A.Moens

9.
WNLO
Foerageergebieden voor
ganzen en smienten
(2004-52759)

Het college besluit:
1. een begrenzingenplan op te stellen voor de foerageergebieden van ganzen en

smienten en hiervoor een subcommissie uit het Provinciaal Overlegorgaan
Landelijk Gebied in te stellen en de portefeuillehouder te machtigen de leden
hiervoor te benoemen;

2. ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland voor afschot van
smienten, grauwe ganzen en kolganzen op kwetsbare gewassen in Noord-Holland,
conform het overgangsbeleid van het Beleidskader Faunabeheer. De ontheffing
wordt verleend conform de ondermandaatslijst van de afdeling WNLO;

3. door middel van bijgaande brief het college van Provinciale Staten over dit besluit
te informeren (actieve informatieplicht).
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Commissaris van de
Koningin

10.
ABZ
Project Habitat Bouw huizen
Paramaribo, Suriname
(2004-48204)

Het college besluit:
– uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 35.600,-- beschikbaar te stellen voor het Project Habitat Bouw van zes
huizen in Paramaribo, Suriname.

H.M.Meijdam

11.
RWB
Bouw bedrijven aan de
Tuinstraat te Benningbroek,
gemeente Noorder-
Koggenland
(2004-52853)

Aangehouden.

12.
RWB
Startnotitie MER
Bloemendalerpolder/KNSF:
Nota van beantwoording
(2004-49526)

#Het college besluit:
1. De Nota van Beantwoording vast te stellen
2. kennis te nemen van de door de gemeente Weesp gestelde limiet voor

woningbouw op haar grondgebied,
3. in te stemmen met:

a. Het op dit moment handhaven van 1.700 woningen op het KNSF-terrein
als onderdeel van de totale taakstelling van 4.500 als uitgangspunt voor de
MER;

b. De ruimtelijke alternatieven in het MER faseerbaar te maken en in de
streekplanuitwerking de  mogelijkheid van een fasering op te nemen;

c. In het MER  de mogelijkheid van een jachthaven te onderzoeken en
daartoe het plangebied aan te passen ter hoogte van de Rietpolder in
Muiden;

d. In het MER onderzoek te betrekken: energieaspecten, effecten op
bestaande en toekomstige voorzieningen, luchtkwaliteit, geluidhinder en
externe veiligheid in relatie tot de spoorlijn;

e. In het MER-onderzoek niet te betrekken: stedelijke verdichting, de
mogelijkheid van een nieuw bedrijventerrein, milieueffecten Schiphol.

4. Dit per brief bekend te maken aan betrokken gemeenten en partijen.

J.J.Schipper

13.
WNLO
Positionering
recreatieschappen
(2004-51128)

Het college besluit:
1. de discussienotitie “positionering recreatieschappen” vrij te geven voor discussie;
2. mee te werken aan de organisatie van een bestuurlijke conferentie over dit

onderwerp door Recreatie Noord-Holland NV op 10 maart 2005.
3. De financiële consequenties en risico’s nader in kaart te brengen ten behoeve van

de discussie in de Statencommissie NLWM op 20 december 2004.
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B-AGENDA

14.
ABZ
Uitnodigingen/collegekalender #Het college besluit:

1. kennis te nemen van de collegekalender;
2. in te stemmen met het overzicht van openbare optredens van (leden van) het college

van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
3. kennis te nemen van het overzicht van de recent binnengekomen uitnodigingen

gericht aan GS en in te stemmen met de voorstellen voor afhandeling;
4. kennis te nemen van het overzicht van de recent binnengekomen uitnodigingen

gericht aan de afzonderlijke leden van GS en de cvdK.
5. in te gaan op de uitnodiging van B&W Velsen voor een werkbezoek in februari of

maart 2005 conform voorstel; aan de collegeleden wordt nu gevraagd eventuele
agendapunten aan te melden voor dit overleg..

15.
ABZ
Voortgangslijst GS-
vergaderingen en
voortgangslijst moties,
amendementen en
toezeggingen PS

Het college besluit de voortgangslijst voor kennisgeving aan de nemen.

H.M.Meijdam
16.
RWB
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

#Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor 19 appartementen Jan de Heemstraat 5, gemeente Alkmaar, (2004-48200)
– Voor het toevoegen van een groenstrook aan bedrijfsterrein aan de Ringweg 289 te

Zaandam, gemeente Zaanstad, (2004-48875)
– Voor uitbreiding garagebedrijf, Dorpsweg 106 op Twisk, gemeente Noorder-

Koggenland, (2004-48857)

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Hilversum, (2004-35975)

17.
RWB
Weigering verklaring van
geen bezwaar voor de bouw
van een bedrijfswoning aan de
Hoofdweg 113 te De Kwakel
(2004-2508)

Het college besluit:
– Met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en Wethouders van Uithoorn om

een verklaring van geen bezwaar ingevolge artikel 9, lid 6 van de voorschriften van
het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1984” voor de bouw van een tweede
agrarische bedrijfswoning aan de Hoofdweg 113 te De Kwakel, ten name van
Nieuwkoop Beheer en Vastgoed B.V.:
- de verklaring te weigeren;
- een exemplaar van dit besluit te zenden aan B&W van Uithoorn;
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- een afschrift van dit besluit te zenden aan de aanvrager.

18.
FEZ
Verpanding vordering Park
Brederode CV op de provincie
(2004-46469)

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de vestiging van het pandrecht door de Rabobank Amsterdam

en Omstreken op de vordering van Park Brederode CV op de provincie uit hoofde
van de saneringsverplichting zoals vastgelegd in het koopcontract PZ terrein
Bloemendaal dd 2 maart 1999;

2. het hoofd van de afdeling FEZ te machtigen de kopie van de mededeling van de
bank te ondertekenen en te retourneren.

mw. R. Kruisinga

19.
JZ
Beslissing op bezwaar naar
aanleiding van een
bezwaarschrift ingediend
namens Bestuur Stichting De
Kunst
(2004-45827)

Het college besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 28 juli 2004, nr. 28677, te handhaven;
4. Bezwaarde conform inliggende brief in kennis te stellen van dit besluit.

20.
JZ
Heroverweging van
besluitnummer 2004-28677,
waarbij aan Filmhuis
Purmerend mededeling is
gedaan dat per 1 januari 2005
geen subsidie meer wordt
verleend
(2004-54114)

Het college besluit:
– Het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen, met dien

verstande, dat de laatste zin op pagina 1 van het advies als volgt dient te worden
gelezen:
PS hebben op 17 mei 2004 onder andere besloten om voor 2005 en volgende jaren
geen budget meer ter beschikking te stellen voor de subsidiëring van de filmhuizen.
Gelet op de stukken en het besprokene tijdens de op 7 oktober 2004 gehouden
hoorzitting, en in aanmerking nemend het bepaalde in artikel 4: 51 van de
Algemene wet bestuursrecht, besluiten Gedeputeerde Staten:
1. bezwaarde in zijn bezwaren te ontvangen;
2. dit bezwaar ongegrond te verklaren;
3. het bestreden besluit, nummer 2004-28677 niet te herroepen.

21.
SUB
Besluiten tot aanpassing van
een aantal in het Provinciaal
Beleidskader Jeugdzorg 2004
tot en met 2007 genoemde
subsidieplafonds
(2004-53225)

Het college besluit:
1. De subsidieplafonds van de jeugdhulpverleningsinstellingen en Bureau Jeugdzorg

Noord-Holland te verhogen met de Overheidsbijdrage Arbeidsontwikkeling (OVA)
2004. Deze bedraagt 1,72% van het loongevoelige deel, dat is 80% van de variabele
lasten van de instellingen. Als gevolg hiervan zijn de subsidieplafonds voor 2004
van de instellingen opgehoogd  met in totaal  € 608.198,--, namelijk:

Parlan € 218.339,--
OCK  het Spalier € 177.093,--
UJL/OCG €  55.039,--
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Maatschappij Zandbergen €  52.246,--
AMK Amsterdam €    1.092,--
Kindertelefoon  te Amsterdam €       446,--
De Bascule €    7.796,--
Bureau Jeugdzorg Noord-Holland €  96.147,--

2. De subsidieplafonds van Parlan te Alkmaar, OCK het Spalier te Haarlem en
UJL/OCG te Amersfoort te verhogen met respectievelijk € 80.191,--, € 74.917,-- en
€ 24.197,-- als gevolg van de verhoging door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor de vervoerskosten van de Medisch kleuterdagverblijven
(MKD’s).

22.
JZ
Afbouw en beëindiging
subsidie (kunst) gemeente
Beverwijk
(2004-45635)

Het college besluit:
Onder aanvulling van een aantal overwegingen,:
a. bezwaarde gemeente Beverwijk in haar bezwaar te ontvangen;
b. het bezwaar ongegrond te verklaren;
c. de bestreden beslissing van 28 juni 2004, nr. 2004-28677 niet te herroepen; en
d. het bestreden besluit als volgt te verbeteren:

(i). de subsidiebedragen voor de jaren 2005 en 2006 (en volgende) zijn als
volgt vastgesteld (uitgaande van het verleende subsidiebedrag in 2004
van € 18.926,-);
(a) voor 2005: € 12.617,33 ( 2/3 van het subsidiebedrag verleend in

2004); en
(b) voor 2006: € 6.308,66 ( 1/3 van het subsidiebedrag verleend in

2004);
(c) vanaf 2007 nihil;

(ii) het besluit betreft de verlaging en beëindiging van een meer dan drie
jaar durende subsidierelatie; en

(iii) gezien het verhandelde ter zitting van de commissie omtrent het niet
hebben gehoord van de gemeente Beverwijk, komen wij tot de
conclusie dat wij geen ander besluit nemen en zijn wij van mening dat
de gemeente Beverwijk om die reden niet in haar belangen is
geschaad.

C. Mooij

23.
B&U
Herziening Wegenverordening
Noord-Holland 1995
(2004-51176)

Het college besluit:
1. in te stemmen met de herziening van de Wegenverordening Noord-Holland;
2. het ontwerpbesluit ter vaststelling voor te leggen aan provinciale staten.

24.
B&U
Herziening
Scheepvaartwegenverordening
Noord-Holland 1995
(2004-53725)

Het college besluit:
1. in te stemmen met de herziening van de Scheepvaartwegenverordening;
2. het ontwerpbesluit ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.

A. Moens
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25.
WNLO
Vaststellen Partieel
Gebiedsplan Particulier
Natuurbeheer Van Kust tot
Kust
(2004-52680)

Het college besluit:
1. het “Partieel Gebiedsplan Particulier Natuurbeheer Van Kust tot Kust” gewijzigd

vast te stellen;
2. de op het gebiedsplan ingebrachte bedenkingen niet te honoreren
3. het besluit op basis van afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht bekend te

maken;
4. de reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met betrekking tot

hun bedenkingen en van de beroepsmogelijkheden;
5. het plan te sturen aan de Minister van LNV en Dienst Regelingen te Roermond en

te verzoeken het gebiedsplan ingaande de aanvraagperiode van 2004 als basis te
hanteren voor het verstrekken van subsidie particulier natuurbeheer.

26.
JZ
Last onder dwangsom Delta
Onroerend Goed B.V.
(2004-42938)

Het college besluit:
In aanmerking nemend het bepaalde in de Wet milieubeheer,  alsmede het bepaalde
in de Algemene wet bestuursrecht, besluiten:
1. bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 24 november 2003, nr. 2003-25690 niet te

herroepen;
4. het bestreden besluit als volgt aan te vullen: het kadastrale nummer zoals

vermeld in het bestreden besluit van 24 november 2003 te wijzigen in
Beverwijk B 271, welk perceel in eigendom toebehoort aan Delta Onroerend
Goed B.V.

27.
ELM
Programma “Leren voor
Duurzame Ontwikkeling
2004-2007”
(2004-45991)

Het college besluit:
– minister Veerman door middel van inliggende brief mee te delen dat Noord-

Holland niet zal deelnemen aan het programma “Leren voor Duurzame
Ontwikkeling 2004-2007”.

28.
SUB
Beëindigen langdurige
subsidierelatie De
Vlinderstichting (voor wat
betreft de eigen
personeelskosten)
(2004-31546)

Het college besluit:
– de subsidierelatie met de Vlinderstichting voor wat betreft de eigen

personeelskosten vanaf 2005 jaarlijks met 25% af te bouwen en vanaf 2008 geheel
te weigeren.

P.J.M. Poelmann

29.
FEZ
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders nv

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de aandeelhoudersvergadering  van nv
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Afdeling/Onderwerp Concept-besluit

Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland (WRK)
(2004-54098)

WRK op 1 december 2004
2. in te stemmen met de concept-begroting 2005
3. Gedeputeerde Poelmann te machtigen tijdens de aandeelhoudersvergadering

het standpunt van de provincie weer te geven.

29a.
WNLO
Planning provinciaal
Waterplan
(2004-53652)

Het college besluit:
- de nadere uitwerking van de planning van het Waterplan vast te stellen;
- Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde aanbiedingsbrief.

29b.
RWB
Wijziging ontwerp-
streekplanherziening Ruimte
voor Water
(2004-54856)

Het college besluit:
1. Dat er een besluit tot volledige onkostenvergoeding voor waterberging wordt

genomen vóór een besluit tot realisatie;
2. Als stap daartoe in het kader van het Waterplan PS te betrekken bij het gesprek dat

daartoe wordt aangegaan met de betrokken sectoren (landbouw, gemeenten,
recreatie, natuur) over:
– De kosteneffectiviteit van maatregelen
– De kostentoedeling en vergoedingen
– De waarborgen die al worden gegeven door onder meer het Nationaal

Bestuursakkoord Water en de WRO;
3. een besluit over calamiteitenberging voor de Ronde Hoep afhankelijk gesteld wordt

van de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van piekberging in het
gebied.

4. kennis genomen hebbend van het advies van de Commissie ROV, dat de
onderbouwing voor het beheersgebied van AGV nog onvoldoende is, in maart met
een nadere onderbouwing van de wateropgave gekomen wordt ten behoeve van
besluitvorming door PS in april 2005

5. met inliggende brief PS over deze besluiten geïnformeerd worden, alsmede over de
wijze waarop GS uitvoering geven aan het door PS vastgestelde beleidskader
(Collegeprogramma, EomW. Streekplan);

6. de portefeuillehouder water gemandateerd wordt tot het aanbrengen van
redactionele wijzigingen in de brief;

7. conform het verzoek van de commissie ROV, kennis wordt genomen van de
redactionele bewerking van de ontwerp-herziening Ruimte voor Water, de
statenvoordracht en het ontwerp-statenbesluit. E.e.a. ten behoeve van de
vergadering van PS op 6 december

Commissaris van de
Koningin

30.
ABZ
Bedrijfsbezoek CORUS
IJmuiden
(2004-54323)

Het college besluit:
– in te stemmen met bijgevoegde agenda voor het bedrijfsbezoek aan CORUS

IJmuiden op 30 november 2004.

31.
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FB
Drempelbedrag in provinciale
aanbestedingsregels
(2004-54060)

Het college besluit:
a) Kennis te nemen van de notitie dd 23 november 2004,  waarin een analyse is

gemaakt van de praktische knelpunten bij de toepassing van onderhands
aanbesteden en de daarbij gehanteerde drempelbedragen en waarin tevens een
overzicht is opgenomen van de bij de andere provincies gehanteerde
drempelbedragen.

b) Op basis van de analyse, op dit moment niet over te gaan tot het aanpassen van
de ondergrens voor de meervoudig onderhandse aanbestedingen

c) Een eventuele bijstelling van de drempelbedragen mee te laten nemen bij de
voorgenomen actualisering van de aanbestedingsregels in het kader van het
project Verantwoord Aanbesteden en waarbij mogelijke harmonisatie met de
randstadprovincies en/of alle provincies nader wordt onderzocht.

J.J. Schipper

32.
WNLO
Ophoging deelplafond
Landinrichting Fonds
Openluchtrecreatie
(2004-54058)

Het college besluit:
– het subsidiedeelplafond Landinrichting van de Deelverordening openluchtrecreatie

voor 2004 met € 133.218,- op te hogen,
– deze ophoging bekend te maken door middel van publicatie in het provinciaal blad.

33.
ABZ
Openbare besluitenlijst van
deze vergadering (wordt
separaat verzonden)

Het college besluit:
In te stemmen met de openbare besluitenlijst en met machtiging aan de
Provinciesecretaris deze aan te passen aan de genomen besluiten.
Dat de heer Borghouts aanwezig zal zijn bij het persgesprek.

34.
Stand van zaken reorganisatie De heer Poelmann meldt dat de brief aan de staten is verzonden.

nr. 35.

Rondvraag

1. De heer Schipper licht de actuele situatie toe rond de ontwikkelingen in Den Haag over De Kooy toe.
2. De heer Schipper vraagt wanneer een voorstel kan worden verwacht over uitvoering van de motie over

biologische producten in de catering. De provinciesecretaris zal hem informeren.
3. De heer Schipper meldt dat de commissie ELE positief staat tegenover een bijdrage aan de Dome,  een

sportcentrum in Amsterdam-Noord. Hij heeft ingebracht dat voor het college de uitvoering van het
collegeprogramma de hoogste prioriteit heeft. Daar past dit niet direct in. Niettemin verwacht men een
initiatief van het college. Mevrouw Kruisinga geeft aan dat het ook niet past in de Investeringsimpuls. De heer
Poelmann herinnert zich dat in de staten is toegezegd dat er bij het Voorjaarsbericht aan de orde zou komen.
Nagegaan wordt wat hierover in de PS-notulen staat. De heer Schipper merkt op dat vervolgens een brief uit
zal moeten gaan over het provinciestandpunt.

4. De heer Meijdam geeft het college inzicht in een recente bespreking over de Zuidas die niet opwekkend was.
Het is zaak dat het college nu spoedig een standpunt bepaalt aan de hand van een notitie met de stand van
zaken. Het college besluit dat die 14 december aan de orde kan komen.
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5. De heer Mooij meldt dat in de commissie over beprijzen is gesproken. Een collegestandpunt hierover is er niet.
Zijns inziens is beprijzing te rechtvaardigen als de opbrengst wordt aangewend voor extra investeringen in
bereikbaarheid. Voor het bedrijfsleven is dat bespreekbaar, mits zichtbaar is waar het geld heen gaat. De
commissie is doende met een initiatief op dit punt.

6. De heer Poelmann zegt met PWN te hebben gesproken over de relatie met de provincie. Naar zijn indruk loopt
dit goed. Aan het eind van het jaar zal een besluit moeten worden genomen over het continueren van
commissariaten. Er komt een notitie over dit punt.

7. De heer Borghouts meldt dat Wester Koggenland en Obdam het fusievoornemen door willen zetten. De
ontwikkelingen in de regio zijn wel reden voor nader beraad over de provinciale inzet; die kan zijns inziens
sterker, maar dat past niet in het collegeprogramma. De heer Moens zegt dat die kernvraag op tafel kan komen
in een themaberaad dat in februari/maart  zal plaatshebben over het  beleid op dit punt. De heer Poelmann
vraagt daarbij ook het aspect financieel toezicht te betrekken.

8. Op voorstel van de heer Borghouts zal een presentatie van het nieuwbouwplan plaats hebben aan het begin van
de vergadering op 14 december.

9. Een memorandum van de heer Meijdam over data voor besluitvorming in het kader van de Planning en
Control-cyclus wordt een week aangehouden.  Knelpunt is 3 mei (meivakantie); de heer Moens zegt dan niet
aanwezig te zijn.

*   = aangehouden
#    = gewijzigd t.o.v.conceptbesluit

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 30-11-2004 concept
Datum:30-11-2004


