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Onderwerp Besluit

1.
Planning en controlkalender
2005.

Het college besluit:
a. In te stemmen met de P&C-kalender 2005.
b. Een verkorte P&C-kalender 2005, bestaande uit de GS- en PS-data, uit te

brengen t.b.v. de leden van Provinciale Staten.
c. Op 26 april en 3 mei 2005 (uitloopdatum i.v.m. omvang besluitvorming) te

vergaderen over de kaderbrief 2006.
d. Op 3 mei te vergaderen over het voorjaarsbericht 2005.
e. Op 5 en 7 juli en 23 augustus 2005 te vergaderen over de

ontwerpprogrammabegroting 2006.
f. Behoudens voornoemde data de vakantiedata basisonderwijs regio noord aan te

houden voor de vakantieplanning van GS-vergaderingen.

2.
Streekplanuitwerking
Randzone Saendelft

Het college besluit:
1. De adviezen van Provinciale Staten en de Provinciale Planologische Commissie

over te nemen;
2. De streekplanuitwerking Randzone Saendelft vast te stellen ( met wijziging);
3. De bijgaande aanbiedingsbrief te verzenden aan het college van Burgemeester &

Wethouders van Zaanstad;
4. De bijgaande aanbiedingsbrief verzenden aan Provinciale Staten.

3.
Audit bedrijfsvoering
Subsidies

Het college besluit:
– Het afdelingshoofd Subsidies de opdracht te geven uiterlijk 1 maart 2005 een

meerjarenplan van aanpak op te stellen conform het advies van de
concerncontroller.

4.
Jaarprogramma en meerjaren
programma onderhoud wegen
2005-2009

Het college besluit:
•  het jaarprogramma 2005 en het meerjarenprogramma 2005-2009 onderhoud

provinciale weginfrastructuur (MPO wegen) vast te stellen.
•  er kennis van te nemen dat het MPO wegen is opgesteld met inachtneming van het

GS besluit d.d. 23 november 2004 omtrent het nieuwe plannings- en
bekostigingssysteem onderhoud infrastructuur.

•  de uitvoering van het jaarprogramma 2005 van het MPO wegen vooruitlopend op
de besluitvorming in Provinciale Staten onmiddellijk in 2005 te starten.

•  bij de jaarrekening 2004 voor te stellen om resterende middelen 2004, welke
benodigd zijn voor doorgeschoven activiteiten van 2004 voor 2005, op basis van dit
MPO wegen, 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 de integrale afweging bij voorjaarsnota 2005 zullen wij voorstellen de middelen
voor nieuw beleid beschikbaar te stellen op basis van het nu voorliggende MPO
wegen.

•  het MPO wegen en de bijgevoegde statenvoordracht met bijgevoegde
aanbiedingsbrief aan de staten te zenden en de statencommissie WVV in
overweging te geven om het MPO wegen middels de bijgevoegde statenvoordracht
ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te bieden.

5.
Vaststellen nota’s
uitvoeringsbeleid

Het college besluit:
het beheer van de provinciale wegen de volgende nota’s vast te stellen voor:
•  De Nota Evenementen Noord-Holland en de daarin opgenomen criteria voor het

verlenen van provinciale medewerking aan evenementen.
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•  De Nota Uitvoeringsbeleid Uitwegen en de daarin opgenomen richtlijnen, criteria
en voorwaarden voor uitwegen op een provinciale weg
(toepassing Wegenverordening Noord-Holland).

6.
Buitenlandse dienstreizen
college GS: het model voor
het reisverslag

Het college besluit:
a) het model van het reisverslag voor de buitenlandse dienstreizen van de collegeleden

vast te stellen
b) het reisverslag binnen één maand na terugkeer ter kennisname toe te zenden aan

gedeputeerde staten en aan de afdeling ABZ, t.a.v. de controle-ambtenaar;
c) conform concept-brief Provinciale Staten te informeren.

7.
Relatieschenken GS Het college besluit:

In te stemmen met de volgende rubricering en voorwaarden t.a.v. relatiegeschenken:
a. Een geschenk uit de centrale voorraad;
b. Een geschenk indien sprake is van een bijzondere situatie met een waarde tussen
    de € 100 en € 500 met als voorwaarde dat de provinciesecretaris akkoord is;
c. Een geschenk indien sprake is van een zeer uitzonderlijke situatie met een waarde
    tussen de € 500 en € 2500 met als voorwaarde dat het college hierover plenair een
besluit neemt.

8.
Vergadering Stuurgroep
Waddenprovincies 16
december 2004

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de Stuurgroep

Waddenprovincies (SWP) van 16 december 2004;
2. kennis te nemen van het in telefonisch overleg genomen besluit van de SWP om het

werkproces dat moet leiden tot de vaststelling van een nieuw Interprovinciaal
Beleidsplan Waddenzee (IBW-2) tot nader order te stoppen en het college van
Provinciale Staten over dit besluit te informeren na de vergadering van de SWP
door middel van een brief van de SWP (actieve informatieplicht);

3. in te stemmen met het voorstel om de behandeling van bezwaren in het kader van
de wadloopverordening te laten plaatsvinden door de bezwaarschriftencommissie
van de provincie Fryslân;

4. in de internationale samenwerking in de SWP prioriteit te geven aan ambtelijke en
bestuurlijke deelname aan het Trilaterale Overleg en in beginsel geen zitting te
nemen in een eventuele opvolger van het Waddenzeeforum;

5. kennis te nemen van het concept eindrapport van het Waddenzeeforum en het
secretariaat van het WZF te verzoeken om, conform het Collegeprogramma, in het
eindrapport op te nemen:
a. economische ontwikkelingen in de Kop van Noord-Holland ruimtelijk

technisch mogelijk te maken zoals herinrichting haven Den Helder en de bouw
van een getijdencentrale;

b. op pagina 18 van het eindrapport onder luchtverkeer de luchthaven Den Helder
te noemen bij de opsomming van Esbjerg en Groningen;

c. een studie uit te voeren naar het level-playing field van het bedrijfsleven in het
trilaterale waddengebied;

d. de bereikbaarheid van de Noordkop (N9 + N99) toe te voegen bij het onderdeel
infrastructuur;

e. het initiatief te ondersteunen om te komen tot een centrum voor veiligheid en
milieu op zee in Den Helder.

9.
Verslagen en programma’s
afgelegde ambtsbezoeken door
de cvdK aan Bloemendaal,
Oostzaan en Muiden

Het college besluit:
Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 29 oktober, 3 en 17
november 2004 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de
gemeenten Bloemendaal, Oostzaan en Muiden en kennis te nemen van de door de
commissaris van de Koningin gedane toezeggingen.
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In de gemeente Oostzaan heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan
dat hij onder de aandacht van GS brengt:

a. de wens van B&W om een voortvarende besluitvorming bij de provincie  over de
bouw van 100 woningen op de locatie van de voormalige kippenslachterij Rep
en Roozendaal

b. een in te dienen verzoek van B&W voor een eenmalige bijdrage t.b.v. een
theater(voorziening) in regioverband

c. de rol die de provincie kan vervullen bij het bevorderen en/of realiseren van een
staande mastroute NH kanaal – Zaan – Noordzeekanaal.

In de gemeente Muiden  heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan
dat hij onder de aandacht van GS brengt:

a. de situatie van een raadslid/agrariër met een meerjarig contract met LNV over
agrarisch natuurbeheer  en de handelwijze van LNV van eenzijdige aanpassing
van de regels voor natuurbeheer en de geldelijke vergoeding

b. de  te late informatie door Flevoland over de plannen voor Almere-Poort
 In de gemeente Bloemendaal heeft de commissaris van de Koningin de toezegging
gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt:
      a.   het opnemen van het openluchttheater Caprera in de “Karavaan”
      b.   het verzoek voor de aanleg van een vluchtheuvel op de Vogelenzangseweg bij
de ingang van het bos, even voorbij de Bekslaan
 c.     niet schoon maken door provincie van bekladde en beplakte palen  van provinciaal
viaduct Julianalaan terwijl een speciale aanplakzuil niet wordt gebruikt.

10.
Kenniseconomie Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de notitie ‘aanzet voor de provinciale werkgroep
kenniseconomie en innovatie ‘ van D66 en het feit dat de commissie Economie,
Landbouw en Europa (ELE) op 4 oktober jl. een werkgroep kenniseconomie heeft
ingesteld;

2. Het bijgaande plan van aanpak kenniseconomie Noord-Holland 2004-2007 (een
nadere detaillering en concretisering van het thema kenniseconomie van de
economische agenda van februari 2004) vast te stellen en ter discussie voor te
leggen aan de statenwerkgroep kenniseconomie;

3. De uitvoering van spoor 1 uit het plan van aanpak (i.c. één-loket voor het gehele
Noord-Hollandse MKB voor ondersteuning bij het innoveren) per 15 december
2004 te starten en de uitgaven van € 2 miljoen te dekken uit het FEO, zoals reeds
aangegeven in GS-besluit 2004-55493 (instemming Economische Agenda 2004-
2007);

4. De uitvoering van spoor 2 uit het plan van aanpak (i.c.  versterken van 4 bestaande
kennisintensieve regionale clusters) te starten na consultatie van de
statenwerkgroep kenniseconomie;

5. De portefeuillehouder economische zaken te mandateren de activiteiten die
voortvloeien uit besluiten 2 t/m 4. op zich te nemen.

11.
Gemeenschappelijke regeling
Spaarnwoude

Het college besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap

Spaarnwoude;
2. Het recreatieschap via bijgaande brief op de hoogte te stellen van bovenstaand

besluit over de gemeenschappelijke regeling;
3. De budgettair neutrale verschuiving tussen de begrotingsposten voor de

recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer en Spaarnwoude te verwerken
bij de Voorjaarsnota  2005.
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12.
Tender Plattelands
Ontwikkelings Programma
(POP) 2005-2006

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het feit dat binnen de kaders van het Europese programma

POP in de jaartranche 2004 de provincie Noord-Holland de landelijke
onderuitputting heeft benut om binnen eigen grenzen tot overuitputting van meer
dan 200% te komen;

b. kennis te nemen van het feit dat voor de jaartranche 2005/2006 103 projecten
zijn ingediend en dat  prioritering heeft geleid tot het voordragen van 24
projecten aan de betaalorganen om de projecten te laten beschikken
(uitvoeringsorganen DLG en Laser);

c. dat van de resterende projecten 71 geplaatst zijn op de reservelijst en 8
aanvragen definitief worden afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de
programmacriteria;

d. de lijst met geprioriteerde projecten voor nadere beoordeling en
subsidietoekenning te zenden naar de betaalorganen.

e. de lijst te hanteren als opnieuw aanvragen kunnen worden gedaan.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6,7, 9
K. van Eerden tel. (023) 514 41 18 10,11,12
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1,2,3,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 8,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 4,5

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. 14-12-2004 openbaar
Datum:14-12-2004


