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1.
Ontwerpbesluit oprichting
Recreatie Noord-Holland NV

Het college besluit gelet op het besluit van 4 februari 2003:
– In te stemmen met de nadere onderbouwing van de keuze voor een naamloze

vennootschap voor de verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie van groenbeheer.
– Daarbij als uiteindelijke doelstelling te hanteren een externe verzelfstandiging met

gefaseerde afbouw ‘gedwongen winkelnering’.
– Tot oprichting van Recreatie Noord-Holland NV, waarbij bij oprichting de

provincie Noord-Holland de enig aandeelhouder zal zijn.
– Het besluit tot oprichting in ontwerp toe te zenden aan Provinciale Staten en dat

college in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen aangaande het ontwerp
besluit kenbaar te maken.

– In te stemmen met de statuten voor de vennootschap en de daarin opgenomen
beschermende bepalingen ten aanzien van vervreemding van de aandelen.

– In te stemmen met het organisatie-schema en het functiegebouw voor de nieuwe
organisatie van groenbeheer.

– De naar de NV over te brengen formatieplaatsen in mindering te brengen op de
taakstelling conform het college-akkoord dat voorziet in de outsourcing van
formatieplaatsen bij de provincie.

– In te stemmen met het Sociaal Plan voor Groenbeheer (Plan van aanpak Plaatsing
en de Uitwerking van het Sociaal Kader voor de verzelfstandiging Groenbeheer)
met de daarin opgenomen plaatsingprocedure en de genoemde inzet van
instrumenten voor flankerend beleid tot een maximum kostenniveau van € 250.000.
Deze kosten te betrekken bij de integrale afweging, begroting 2004.

– Een bedrag van € 250.000 vooruitlopend op de goedkeuring van de begroting 2004
beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het sociaal plan..

– Als tijdelijke vestigingsplaats voor de centrale organisatie van de NV en centraal
secretariaatsadres voor de zes betrokken Noord-Hollandse recreatieschappen de
locatie Spaarnwoude te kiezen.

– De besturen van de betrokken recreatieschappen te informeren over de
besluitvorming.

– In overleg met de besturen van de recreatieschappen te bepalen op welke wijze en
op welke termijn, ondernemingsrisico door de op te richten NV van de
recreatieschappen kan worden overgenomen.

– Kennis te nemen van het ondernemingsplan en het uitwerkingsplan.
– Kennis te nemen van de gewijzigde kosten voor deelneming aan de NV en deze te

betrekken bij de integrale afweging van de begroting 2004.
– De portefeuillehouder openluchtrecreatie te mandateren de stukken aan Provinciale

Staten aan te bieden. De portefeuillehouder te mandateren tot definitieve
besluitvorming nadat Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld wensen en
bedenkingen te uiten. De portefeuillehouder eveneens te mandateren het besluit ter
goedkeuring voor te leggen aan de Minister BZKR.

Het college spreekt voorts de intentie uit, gelet ook op de wensen van de besturen van
de recreatieschappen:
– Om spoedig na instelling en op besluit van de aandeelhoudersvergadering een

aanbod te doen voor overdracht van tenminste 1 aandeel aan ieder van de zes
betrokken recreatieschappen zodat deze zeggenschap verkrijgen in de onderneming.

2.
Inzet anticiperend grondbeleid
voor urgente natuuraankopen

Het college besluit:
1. Gelet op de aankoopstop voor natuurgebied van het Rijk voor het jaar 2003, €
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4.176.000,= in te zetten vanuit het anticiperend grondbeleid voor ca. 13 urgente
natuuraankopen binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur.

2. Provinciale Staten hierover te informeren.
3. Hierover een brief aan de minister van LNV te sturen.

3.
Evaluatie aanbestedingsregels
provincie Noord-Holland 1999
en eerste rapportage inzake
uitvoering van de
aanbevelingen van het rapport
van Ernst & Young

Het college besluit:
1. de concept-brief aan Provinciale Staten over het provinciaal aanbestedingenbeleid

vast te stellen, waarin is opgenomen:
a. de eerste rapportage naar aanleiding van het rapport van Ernst & Young inzake

aanbesteding en uitvoering van werken bij de afdeling Beheer en Uitvoering;
en

b. een organisatiebrede aanpak met betrekking tot het verbeteren van de
provinciale aanbestedingspraktijk naar aanleiding van de onder punt a.
genoemde eerste rapportage en het intern “Rapport van de stuurgroep
evaluatie aanbestedingsregels provincie Noord Holland”;

2. de provinciesecretaris te machtigen nog redactionele aanpassingen in de brief en/of
bijlagen aan te brengen;

3. de concept-brief inclusief bijlagen ter behandeling in Provinciale Staten toe te
zenden aan de Statengriffie;

4. de Directieraad op te dragen de acties en opdrachten, voortvloeiend uit de in de
concept-brief bedoelde organisatiebrede aanpak in de organisatie verder uit te
zetten en te coördineren.

4.
Weigering artikel 19, lid 1
WRO gemeente Schermer

Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar ten behoeve van de
verplaatsing van het Houtvezelbedrijf De lange te Stompetoren te weigeren.

5.
Projectnota Noord-Holland
Zuid

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de voorstellen voor extra budget en voor de benodigde

formatieruimte. Deze voorstellen worden verder afgehandeld in het kader van de
programmabegroting 2004

– Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak van de projecten en in het bijzonder
van de prioritering tussen en binnen de projecten:
1. prioritering tussen de projecten. Zie hiervoor de samenvatting.
2. Aanpak toespitsen op  zeven gebieden in het Zuiden . Hier liggen de meeste

kansen voor een integrale aanpak en om aan te sluiten bij lopende projecten
– In te stemmen dat de projectnota Noord-Holland Zuid op basis van de voorgestelde

aanpak wordt opgesteld voor behandeling door GS in het najaar .

6.
Verklaring van Leipzig Het college besluit er mee in te stemmen dat de commissaris van de Koningin de

“Slotverklaring van Leipzig” van het Comité van de regio’s inzake het toekomstige
Europese cohesiebeleid namens het gehele college ondertekend en daarmee gevolg geeft
aan het verzoek van de Voorzitter van het Comité van de Regio’s.
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7.
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.
– Uitbreiden tuincentrum Intratuin aan de Middenweg AI te Heerhugowaard,
– Vestiging van een paardenkliniek op perceel Jan Glijnisweg 10 te Heerhugowaard,
– Voor de bouw van een schuur, Noordschinkeldijk 6 te Callantsoog, gemeente

Zijpe,
– Parkeerterrein Nesweg, Oosterend, gemeenteTexel.

8.
Openen rekening- courant bij
Stichting Nationaal
Groenfonds ten behoeve van
de Nationale Parken Duinen
van Texel en Zuid-
Kennemerland

Het college besluit:
1. Twee overeenkomsten aan te gaan met de Stichting Nationaal Groenfonds inzake

twee projectrekeningen, namelijk een rekening-courant voor het Nationaal Park
Duinen van Texel en een rekening-courant voor het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland;

2. Een nog uit te werken krediet faciliteit op een later te bepalen datum met het
Nationaal Groenfonds aan te gaan nadat deze eerst ter besluitvorming aan PS is
voorgelegd;

3. De verantwoordelijk portefeuillehouder te machtigen de overeenkomsten te
ondertekenen;

4. Dat de in het jaar 2003 door de provincie Noord-Holland verstrekte/ nog te
verstrekken voorschotten met het Nationaal Groenfonds worden verrekend;

5. De Stichting Nationaal Groenfonds hiervan in kennis te stellen;

9.
Machtiging om te pleiten
namens GS

Het college besluit tot het machtigen van ambtenaren van de gemeente Amsterdam,
1. Om het college te vertegenwoordigen bij de (voorzitter van de) Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij bezwarencommissie voor de
periode van 1 augustus 2003 tot 1 januari 2004.

2. Om brieven ( zoals verweerschriften) en stukken die verband houden met
procedures onder 1., te ondertekenen en in procedure te brengen.

10.
Conceptreactie ROA op brief
minister van BZK van 18 juni
2003

Het college besluit kennis te nemen van de brief van Minister Remkes van BZK van 18
juni 2003 en de conceptreactie van het ROA daarop.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 6
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 8, 9
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 5, 7
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 2, 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.
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