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Afdeling/onderwerp Concept-besluit

1.
Nadere informatie van GS aan
PS in verband met
gerapporteerde afwijkingen
aanbestedinggen in de
najaarsnota 2004

Het college besluit:
- PS te informeren over de in de PS commissie financiën gestelde vragen over de

geconstateerde afwijkingen in de najaarsnota 2004.
- de portefeuillehouder te machtigen tot aanvulling van de informatie

2.
Jaarprogramma’s provinciale
vaarwegen 2005

Het college besluit:
– de jaarprogramma’s voor 2005 voor het beheer en onderhoud van het

Noordhollandsch Kanaal en de Overige Vaarwegen vast te stellen;
– er kennis van te nemen dat de jaarprogramma’s zijn opgesteld met in achtneming

van het GS-besluit van 23 november 2004 omtrent het nieuwe plannings- en
bekostigingssysteem onderhoud infrastructuur;

– bij de jaarrekening 2004 voor te stellen om de resterende middelen 2004, welke
benodigd zijn voor doorgeschoven activiteiten van 2004 naar 2005, op basis van de
voorliggende jaarprogramma’s over te hevelen naar 2005 via een
bestemmingsreserve dan wel een voorziening. Bij Voorjaarsnota 2005 zullen wij
vervolgens voorstellen deze middelen ten behoeve van deze activiteiten formeel
beschikbaar te stellen;

– bij integrale afweging bij Voorjaarsnota 2005 zullen wij voorstellen de middelen
voor nieuw beleid bij voorrang beschikbaar te stellen op basis van het nu
voorliggende jaarprogramma Overige Vaarwegen;

– de beide jaarprogramma’s aan de staten te zenden.

3.
Exploitatiebijdrage energiebus Het college besluit:

– Aan de Stichting ATO een exploitatiebijdrage toe te kennen voor de energiebus van
€ 83.750,=.

4.
Reactie Nota Mobiliteit Het college besluit:

– In te stemmen met de reactie van het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel.
– In te stemmen met de reactie van de provincie Noord-Holland op de Nota

Mobiliteit
– De provinciale reactie te versturen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid D. Graatsma
(SP), inzake camping Bakkum

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mw. mr. S.
Akkas en de heren J.D.
Kramer en H.J, Walch (CDA)
inzake samenvoeging

Het college stelt de antwoorden vast.
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Wijdemeren en Loenen

7.
Actualisering kasritme PMI
2004-2008

Het college besluit het geactualiseerde kasritme PMI 2004-2008 vast te stellen.

8.
Beantwoordeing vragen van
statenlid P.J.Bruystens
over salariëring
gesubsidieerde instellingen

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Wijziging statenvoordracht
Cultuurnota 2005-2008

Het college besluit:
a) De gewijzigde voordracht aan Provinciale Staten inzake de Cultuurnota provincie

Noord-Holland 2005-2008 “Cultuur verbindt” vast te stellen.
b) De gewijzigde voordracht zo spoedig mogelijk aan de leden van Provinciale Staten

kenbaar te maken.
10.
Herijking ISV
notitiegemeenten

Het college besluit:
– resterend ISV geld (€ 1.325.689,02 ) ter beloning van de vergevorderde

notitiegemeenten in te zetten op extra projecten in deze gemeenten (op basis van de
oorspronkelijke ISV 1 criteria); deze projecten en de bijdragen zijn aangegeven
onder punt 3;

– geen derde herijking uit te voeren;
– PS hierover te informeren

11.
Verordening Stedelijke
Vernieuwing Noord Holland
2005

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de

Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2005 vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan

provinciale staten door middel van bijgevoegde brief.
3. Na vaststelling door provinciale staten de Verordening stedelijke vernieuwing

Noord-Holland 2005 te publiceren in het Provinciaal Blad.

12.
Voortgang UNA-ISV
productiehallen 2002-2005

Het college besluit:
a Voor vijf vertraagde projecten in de UNA-ISV productiehallen Beverwijk,

Hilversum en Den Helder de gereserveerde UNA-middelen beschikbaar te houden
onder voorwaarde dat in 2005 dan wel uiterlijk mei 2006 met de feitelijke
uitvoering wordt gestart.

b Provinciale Staten hierover te informeren.

13.

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:

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– “Partiële herziening van het bestemmingsplan Medemblik-Zuid 1998 (herinvulling

Geldelozepad)”, gemeente Medemblik

14.
UNA-ISV-middelen 2005- Het college besluit:
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2009 a Kennis te nemen van de aanpak van de verdeling van de UNA-ISV middelen 2005-
2009

b Provinciale Staten hierover te informeren

15.
Overeenkomst verrekening
planschade N242-project

Het college besluit:
a de bijgevoegde overeenkomsten “Verrekening planschade N 242-project” goed te

keuren,
b te doen ondertekenen en
c ter (mede) ondertekening toe te zenden aan de betrokken gemeenten.

16.
Beslissing op bezwaar naar
aanleiding van een
bezwaarschrift ingediend
namens Filmhuis Hoorn

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.

17.
Beslissing op bezwaar naar
aanleiding van een
bezwaarschrift ingediend
namens Stichting meer Jazz

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.

18.
Programma “Leren voor
Duurzame Ontwikkeling

Het college besluit het vorige week genomen besluit te herzien. Aan de minister zal
worden gemeld dat Noord-Holland deelneemt aan het programma  “Leren voor
Duurzame Ontwikkeling 2004-2007, onder de voorwaarden:
•  dat dit programma wordt uitgevoerd onder eigen provinciale regie,
•  dit geen extra belasting oplevert voor het eigen personeel,
•  het programma gekoppeld wordt aan eigen provinciale projecten/bestaand beleid
•   de contra-financiering van € 600.000 voor het provinciale scholenproject wordt

geaccepteerd als dekking voor dit programma

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,10, 11, 12, 13, 14
E. Klut tel. (023) 514 40 83 5, 6,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 8, 9,16, 17,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3,18
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 2,4,7, 15,

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. 07-12-2004 openbaar
Datum:07-12-2004


