OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 september 2010

Onderwerp
1.
Evaluatie vervoerders
busconcessie Gooi en
Vechtstreek

2.
Aanvragen uitzondering
aanbestedingsregels Inhuur
Oranjewoud voor
betredingstoestemming
Westfrisiaweg

3.
OV- Bureau Randstad

4.
Bezuinigingen Openbaar
Vervoer

5.
Aangaan Dienstverlenings
overeenkomst (versie
definitief d.d. 16 juli 2010)
voor beperkte tijd in het
kader van de Wabo
6.
Aanvragen uitzondering
aanbestedingsregels
verbouw Ceylonpoort 5 te
Haarlem

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie bij vervoerders in
de aanbestedingsprocedure busconcessie Gooi en Vechtstreek;
2. De brief over de resultaten van de evaluatie en bijbehorend rapport
aan Provinciale Staten toe te zenden.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels, door aansluiting
te zoeken bij de 1e uitzondering (punt 1a, regel 6 van de provinciale
aanbestedingsregels), waardoor de inzet van Oranjewoud wordt
verlengd totdat de opdracht is afgerond.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht te
verlenen.
Het college besluit:
a. Het OV-Bureau Randstad te informeren over het standpunt van het
college met betrekking tot een hoogwaardig openbaar
vervoernetwerk voor de Randstad door middel van brief.
#Het college besluit:
1. In te stemmen met de geschetste uitgangspunten en aanpak om te
komen tot de invulling van de bezuinigingstaakstelling op Openbaar
Vervoer van € 10,2 min per jaar vanaf 2011;
2. De Staten over bovenstaande besluiten te informeren door middel van
aangepaste brief.
3. De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassingen
van de notitie en de brief.

Het college besluit:
− Tot het aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en
Productcatalogus (versie definitief d.d. 16 juli 2010) voor een periode
van in principe twee jaar.

Het college besluit:
− In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
uitzonderingsclausule van de provinciale aanbestedingsregels, regel
6, lid 1a, voor een aanvullende opdracht aan Leguijt B.V. ten behoeve
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Besluit
van de verbouw van het gebouw Ceylonpoort 5 - 25 te Haarlem voor
de tijdelijke huisvesting van het ambtenaren apparaat.

7.
Beantwoording statenvragen
nr. 50 van het Statenlid de
heer K.W.C. Breunissen
(GroenLinks) over
ontwikkeling van een
vakantiepark bij Fort
benoorden Spaarndam
8.
Gasopslag Bergen

9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed
te keuren
bestemmingsplannen en
verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het antwoord van het ministerie van EZ
(ETM/EM/10129652, bijlage 2) op de GS brief van 24 juni 2010
(2010-34615).
2. Kennis te nemen van de standpunten van de gemeenten Alkmaar en
Schermer (bijlagen 3 en 4).
3. Op basis van 1. en 2. de gevraagde ontwerpbesluiten ten behoeve van
de ter visie legging van het Rijksinpassingsplan Gasopslag Bergen,
alsnog aan te leveren.
4. Gedeputeerde Milieu te mandateren voor de verzending van deze
ontwerp-besluiten aan het ministerie van EZ zorg te dragen.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
− Het oprichten van jachthaven Entrepot met bijbehorende
voorzieningen op het terrein behorende bij het gebouw Cruquiusweg
65 te Amsterdam, gemeente Amsterdam,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn
ingediend:
− Bestemmingsplan Bedrijventerrein Waarderpolder, gemeente Haarlem,

10.
Het college besluit:
Programma’s van de
ambtsbezoeken aan Alkmaar − kennis te nemen van de programma’s.
op 24 september 2010 en
aan Den Helder op 1 oktober
2010
11.
Wijziging ondermandaat SHV Het college besluit:
I.
Het ondermandaat Subsidies Handhaving en Vergunningen 2010als gevolg van de invoering
2 vast te stellen;
van de Wabo
II.
Het ondermandaat Subsidies Handhaving en Vergunningen, zoals
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Besluit
III.

12.
Actieplan Monitor
Archiefinspectie 2009:
geactualiseerde versie 15
augustus 2010
13.
Voortzetting tijdelijke
seniorenregeling
muskusratbestrijders

vastgesteld op 30 maart 2010, nr.2010-11666, in te trekken;
Het ondermandaat Subsidies Handhaving en Vergunningen 20102 bekend te maken door plaatsing in het provinciaal blad.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Actieplan monitor archiefinspectie:
geactualiseerde versie 15 augustus 2010
2. De brief vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
-De verlenging van de tijdelijke seniorenregeling muskusratbestrijders en
rayonambtenaren muskusratbestrijding voor oudere
muskusrattenbestrijders en regiocoördinatoren vanaf 1 januari 2007 tot
uiterlijk 31-12-2011 te formaliseren.
-De leeftijdskaders van de regeling ruim uit te leggen, zodat
muskusrattenbestrijders en regiocoördinatoren gebruik kunnen maken
van de regeling wanneer zij de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en aan
de overige voorwaarden voldoen.
-Bij een eerdere overgang naar de waterschappen de regeling op de
datum van de overgang te beëindigen.
-Het Interprovinciaal Werkgeversverband (IWV) te informeren dat de
regeling uiterlijk per 1-1-2012 beëindigd dient te worden.

14.
Audit opvolging

15.
Benoeming tijdelijke
gemeentesecretaris en
griffier nieuwe gemeente
Medemblik

Het college besluit:
1. Het memo audit opvolging vast te stellen;
2. Dit memo ter kennisname door te sturen naar Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. Op basis van artikel 61, eerste lid, van de Wet Arhi met ingang
van 1 januari 2011 te benoemen:
a. tot tijdelijk gemeentesecretaris van de te vormen
gemeente Medemblik, de heer H.C. Noppen;
b. tot tijdelijk griffier van de te vormen gemeente
Medemblik, de heer C.W. Zwakman.
2. Op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Arhi met ingang
van 1 januari 2011 de volgende personen te benoemen:
a. Mevrouw C.J.E. Holtslag, griffier van de gemeente Andijk,
in voorlopige dienst van de nieuwe gemeente Medemblik;
b. De heer N.L. van Wijk, griffier van de gemeente
Medemblik, in voorlopige dienst van de nieuwe
gemeente Medemblik.
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16.
Verdeling Rijkssubsidie voor
eigenbouw

Besluit

Het college besluit:
1. De door het Rijk ontvangen prestatiefinanciering voor de stimulering
van eigenbouw ad € 175.760,- aan de onderstaande door het Rijk
aangegeven gemeenten als subsidie op de voet van artikel 4:23, lid 3,
onder c, van de Awb, te verlenen:
- gemeente Castricum: € 25.200,- gemeente Graft de Rijp: € 3.200,- gemeente Bergen: € 43.280,- gemeente Heiloo: € 15.680,- gemeente Schermer: € 7.120,- gemeente Haarlemmerliede: € 4.320,- gemeente Hilversum: € 23.280,- gemeente Blaricum: € 19.600,- gemeente Wijdemeren: € 9.600,- gemeente Huizen: 12.160,- gemeente Laren: € 6.160,- gemeente Muiden: € 6.160,-

17.
Verslag van de door de
provincie georganiseerde
handelsmissie naar China
(mei 2010)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag
2. PS het verslag ter kennisname te zenden.

18.
Intrekken subsidie of
verlenen uitstel startdatum
Project Aanleg extra kade
Haven De Pijp (Kistdam)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat de start van het WED-project Aanleg
extra kade haven De Pijp ernstige vertraging oploopt;
2. Te constateren dat de bouw van de extra kade (kistdam) in haven De
Pijp te Beverwijk volgens de subsidiebeschikking 2009-10633 binnen een
jaar van start had moeten gaan op uiterlijk 1 maart 2010
3. Kennis te nemen van het verzoek tot uitstel van de startdatum van de
gemeente Beverwijk, binnengekomen d.d. 23 juli 2010 (2010-45256) en
de brief van de Samenwerkende Havengebonden bedrijven IJmond (SHIJ)
aan portefeuillehouder Bond, binnengekomen d.d. 24 augustus 2010
(2010-50753);
4. Een uitzondering te maken op de Deelverordening Water als
economische Drager 2008 (2008-33162) en bij hoge uitzondering binnen
randvoorwaarden uitstel te verlenen op de startdatum tot 1 maart 2011.
5. Gemeente Beverwijk en de SHIJ van bovenstaande keuze op de hoogte
te stellen.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
J. Duin
J. Duivenvoorde
R. Fillet
K. Grevers
L. van Hees
F. Nederstigt

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514
(023) 514
(06) 5121
(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514

over de nummers:
8, 17, 18
7, 12, 13, 14
16
10, 11
1, 2, 3, 4,
5, 15
6, 9

46 39
40 99
10 35
44 09
36 42
38 43
36 41

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.
Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het
algemene provincienummer (023) 514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het
stuk.
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