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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 december 2004
Onderwerp
1.
Beslissing op bezwaar van
Stichting Bevrijdingspop

Besluit

Het college besluit:
1. De Stichting Bevrijdingspop niet in zijn bezwaar te ontvangen.
2. De Stichting Bevrijdingspop overeenkomstig inliggende brief te informeren.

2.
Beslissing op bezwaarschrift Het college besluit:
van Stichting Beeckestijn Pop
3. De Stichting Beeckestijn Pop niet in zijn bezwaar te ontvangen.
2. De Stichting Beeckestijn Pop overeenkomstig inliggende brief te informeren.
3.
Inzet UNA-ISV-middelen
2005-2009

4.
Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer
/Bollenstreek

Het college besluit:
a. Voor de besteding van de € 30 miljoen UNA-ISV-middelen 2005-2009 in de
loop van volgend jaar een integraal voorstel aan PS voor te leggen, waarbij
rekening gehouden wordt met de provinciale ISV-prioriteiten, Intensief
Ruimtegebruik (ICT) en bodemsanering met ICT-aspecten.
b. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgaande brief.

Het college besluit:
§ de opdracht uit de opdrachtbrief d.d. 22 november 2004 van het ministerie van
VROM te accepteren;
§ akkoord te gaan met het formeel starten van de gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek op basis van de opdrachtbrief van het ministerie
van VROM;
§

het in de vergadering van 9 maart 2004 aangehouden concept besluit (nr.
2004/9856) over het convenant Zwaansbroek West in te trekken, met dien
verstande dat de watertaakstelling wel in het proces dient te worden

§
§

5.
Voorbereiding
besluitvorming Kaderbrief
2006 en besluitvorming over
aangenomen moties tijdens
begrotingsdebat 2005

meegewogen.
kennis te nemen van het organisatie- en procesvoorstel zoals verwoord in het
concept plan van aanpak;
akkoord te gaan met het uitnodigen van de partijen die in het organisatievoorstel
staan genoemd met het verzoek om deel te nemen aan het proces van de
gebiedsuitwerking.

Het college van GS besluit:
1.
Met betrekking tot de moties aangenomen door Provinciale Staten
tijdens het begrotingsdebat 2005:
a.
Kennis te nemen van het overzicht ‘Moties Begrotingsdebat
2005’, waarin per motie aangenomen door Provinciale Staten de
stand van zaken in de uitvoering en indicatieve voorstellen voor
verdere uitvoering zijn opgenomen.
b.
aan de moties met financiële consequenties wordt uitvoering
gegeven, waarbij de nodige financiële middelen gevonden
worden in de thans beschikbare middellen binnen de
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Besluit
desbetreffende portefeuille, c.q. programma. Voorzover dat niet
mogelijk is zullen de consequenties worden verwerkt in een extra
bezuinigingstaakstelling
2.
De ontwerp-kaderbrief 2006 uit te werken zodat deze:
a.
Inzicht geeft in de uitvoering van de derde jaarschijf van het
collegeprogramma ‘Bruggen slaan – 2004-2007’;
b.
De specifieke inhoudelijke beleidsuitgangspunten per
beleidsprogramma bevat, waarbij de indeling van de
programmabegroting 2005 gehanteerd wordt;
c.
Het geactualiseerd financieel kader voor de periode 2006-2009
bevat;
d.
De concrete invulling bevat de stelpost “Dekking van incidenteel
tekort 2006” (ad. € 3.035.000) en de stelpost “Te realiseren extra
bezuinigingen zodat vanaf 2006 een structureel budget voor
structureel nieuw beleid beschikbaar is” (ad. € 5.000.000
structureel);
e.
Inzicht geeft in de uitvoering van de moties aangenomen tijdens
het begrotingsdebat 2005;
f.
De acties bevat ten behoeve van het versterken van de planning
en control cyclus;
g.
Een herijkte werkwijze voor de meerjarige incidentele en
structurele begrotingssystematiek bevat.
3.
De algemeen directeur opdracht te geven om in overleg met de
portefeuillehouder financiën en beleidsplanning een plan van aanpak
voor de uitwerking van de stelposten en de
bezuinigingstaakstellingen op te stellen. Dit plan van aanpak voor te
leggen in de vergadering van ons college op 22 februari 2005.
4.
De algemeen directeur opdracht te geven een plan van aanpak voor
de verdere uitwerking van de kaderbrief, voor het versterken van de
planning en control cyclus en voor het herijken van de meerjarige
begrotingssystematiek voor te leggen in de vergadering van ons
college op 22 februari 2005.
5.
Provinciale Staten over de aanpak en de procedure voor het
opstellen van de kaderbrief 2006 te informeren met bijgaande brief.

6.
Productenraming 2005

Het college besluit:
a. De productenraming 2005 ( met wijzigingen) vast te stellen
met voorbehoud van instemming van PS over de eerste
begrotingswijziging;
b. In te stemmen met de afzonderlijke onderdelen :
§ Bedrijfsvoering (een verdere verdieping van de paragraaf uit de
programmabegroting)
§ Risicobeheersing
§ Financiële detailinformatie;
c. De portefeuillehouder Planning en Control te machtigen enige
redactionele aanpassingen, na uw besluitvorming, te
verwerken.
d. Een gedrukt exemplaar, via de statengriffier toe te zenden aan
de leden van Provinciale Staten, ter kennisname, nadat PS
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hebben ingestemd met de eerste
programmabegrotingswijziging

7.
Aangepaste voordracht
rechtmatigheidstoets
accountantscontrole 2004
8.
Actualisatie UNA 2004

9.
Overeenkomst Fast Flying
Ferries

10.
Addendum Treintaxi

11.
Wijziging inzet IBDVmiddelen (Interim Besluit
Duurzaam Veilig)

12.
Investeringen Openbaar
Vervoer

Het college besluit:
De aangepaste voordracht rechtmatigheidstoets accountantscontrole jaarrekening
2004 vast te stellen en deze aan te bieden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. De voordracht Actualisatie UNA-projecten 2004 ( met wijzigingen) vast te
stellen en aan provinciale staten voor te stellen:
a. kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de reeds
geaccordeerde UNA-projecten;
b. in te stemmen met de plannen van aanpak van de prioritaire projecten
Sociaal en Culturele Infrastructuur en Water als Economische Drager.
2. gedeputeerde Financiën te machtigen de voordracht aan te passen na overleg met
andere betrokken gedeputeerden.
3. De voordracht toe te sturen aan provinciale staten.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met bijgaande overeenkomst met Connexxion voor exploitatie
van de verbinding per schip tussen Velsen en Amsterdam voor de periode 20052007.
2. Portefeuillehouder Mooij te mandateren de overeenkomst te ondertekenen.
3. Provinciale staten middels bijgaande brief te informeren.
Het college besluit:
1. Bijgaand addendum, welke verlenging van opdrachtgeverschap van de provincie
voor Treintaxi met zes maanden en uitbreiding van tien naar dertien stations
regelt, vast te stellen.
2. Portefeuillehouder Mooij te mandateren het addendum te ondertekenen.
3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren.
Het college besluit:
1. Dat de IBDV-middelen uit de jaren 2002 en 2003 (totaal € 683.490,-), die op dit
moment nog niet verplicht of besteed zijn via het programma Duurzaam Veilige
gedragsbeïnvloeding, worden toegevoegd aan het programma kleine
infrastructuur 2005.
2. Dat de resterende IBDV-middelen 2004 (€443.449,-), die momenteel nog niet
beschikt zijn worden toegevoegd aan het programma kleine infrastructuur 2005.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgangsnotities over respectievelijk de
Investeringsprogramma’s openbaar vervoer Noord-Holland noord en NoordHolland zuid (RegioNet);
2. Van de beschikbare middelen via het op te heffen Provinciaal
Mobiliteitsfonds (€ 2.000.000), in totaal € 1.300.000 (zijnde € 2.000.000
minus het verleende krediet van € 700.000) te laten vrijvallen naar de
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Besluit
3.

4.

5.

13.
Tenderwijksteunpunten plus
2004

14.
Omzetten van beleidsregel
naar Deelverordening
infrastructuur roerende
monumenten Noord-Holland
2005
15.
Concept-deelverordening
restauratie en onderhoud
onroerende monumenten
Noord-Holland 2005

Algemene Middelen en,
Van de beschikbare middelen via de begroting 2004 (€ 2.909.572,-) voor het
bedrag van
€ 1.653.305,- (zijnde de € 2.909.572,- minus de harde
verplichtingen in 2004, namelijk
€ 1.256.267,-) een
bestemmingsreserve te creëren ten behoeve van de investeringen in het
programma voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer in
Noord-Holland zuid;
Er kennis van te nemen dat in de begroting 2005 en de meerjarenraming
voldoende middelen beschikbaar zijn om het investeringsprogramma
openbaar vervoer in Noord-Holland noord uit te voeren (namelijk vanuit de
inmiddels structurele stelpost van
€ 2.000.000 voor de uitvoering van
de nota “Toekomstvast Openbaar Vervoer”);
Provinciale Staten in januari het voorstel bij punt 3 voor te leggen voor
besluitvorming en de portefeuillehouder te machtigen daartoe een Voordracht
vast te stellen in overeenstemming met het besluit.

Het college besluit:
1. De prioriteitenlijst voor de tranche 2004 van de Deelverordening
“Wijksteunpunten Plus Noord-Holland 2001” vast te stellen en daarop de
volgende subsidieaanvragen te plaatsen:
1. Wijksteunpunt Plus “Stad van de Zon” van gemeente Heerhugowaard,
noodzakelijke stichtingskosten € 1.124.711,- incl. BTW en voorgesteld
subsidiebedrag tot maximaal
€ 562.356,- inclusief BTW;
2. Wijksteunpunt Flemingstraat/ Zandvoort-Noord van gemeente
Zandvoort, noodzakelijke stichtingskosten € 1.383.916,- inclusief BTW
met een voorgesteld subsidiebedrag van € 691.958,- inclusief BTW;
3. Wijksteunpunt Landstraat-Noord van gemeente Bussum, noodzakelijke
stichtingskosten € 1.677.568,- inclusief BTW met een voorgesteld
subsidiebedrag van
€ 838.784,- incl. BTW;
2. De op 1 november 2004 persoonlijk bezorgde aanvraag van de gemeente
Heerhugowaard wegens opgewekt vertrouwen aan te merken als tijdig
ingekomen;
3. De beschikkingen op de bovengenoemde aanvragen in mandaat te laten
nemen door het hoofd van de afdeling Subsidies.

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
Deelverordening infrastructuur roerende monumenten 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.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
Deelverordening restauratie en onderhoud onroerende monumenten NoordHolland 2005 vast te stellen.
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Besluit
2.

De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan
provinciale staten door middel van bijgevoegde brief.

16.
Beantwoording statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden R.E.Vis en
mevrouw E.P. van Gaalen –
Haanstra (VVD), inzake
artikel NRC Handelsblad
17.
Concept- deelverordening
molens Noord-Holland 2004

18.
Concept-deelverordening
participatie en educatie
archeologie Noord-Holland
2001

19.
Nieuwe
monumentenverordening

20.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid M.H.J. van
der Heijde (PvdA) inzake
voormalig zandwinput
Badhoevedorp
21.
Implementatieplan voor de
organisatie nazorg
stortplaatsen Wet
milieubeheer en nazorg
provinciale saneringslocaties
Wet bodembescherming

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de
deelverordening molens Noord-Holland 2004 vast te stellen
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan
provinciale staten door middel van bijgevoegde brief.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot
de Deelverordening participatie en educatie archeologie Noord-Holland 2001
vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen
aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit met betrekking tot
de Monumentenverordening Noord-Holland 2005 vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter besluitvorming door te sturen
aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Het implementatieplan voor de organisatie van de nazorg gesloten
stortplaatsen na 1996 en de nazorg provinciale saneringslocaties vast te
stellen.
2. Afvalzorg Bodemservice BV (dochteronderneming van NV Afvalzorg
Holding) voor vier jaar aan te wijzen als nazorgorganisatie van de
provincie voor de nazorgtaken gesloten stortplaatsen vallend onder de
Wet milieubeheer (voormalige leemtewet) en de nazorgtaken op
provinciale saneringslocaties vallende onder de Wet
bodembescherming.
3. In te stemmen met de raamovereenkomst met Afvalzorg Bodemservice
BV.
4. Het exclusieve recht op het uitvoeren van de nazorgtaken gesloten
stortplaatsen vallend onder de Wet milieubeheer (voormalige
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Besluit

5.
6.

22.
RTV Noord-Holland

leemtewet) en de nazorgtaken op provinciale saneringslocaties vallende
onder de Wet bodembescherming door Afvalzorg Bodemservice BV op
te nemen in de Provinciale milieuverordening Noord-Holland (vijfde
tranche).
De algemeen directeur opdracht te geven de organisatie van de
nazorgtaken conform het implementatieplan uit te voeren in de nieuwe
organisatie.
Dit besluit en het implementatieplan en de raamovereenkomst toe te
zenden aan Provinciale Staten in het kader van de actieve
informatieplicht.

Het college besluit:
1) Kennis te nemen van:
a)

de definitieve versie van de notitie “Normering RTV Noord-Holland” d.d. 9-

12-2004
b) De brief van de Staatssecretaris van OCW inzake regionale en lokale
omroep d.d. 15 november 2004
c) De brief van ROOS/IPO aan de staatssecretaris van OCW inzake regionale
publieke omroep d.d. 26-10-2004
d) “Voortgangsnotitie Regionale media” december 2004
2) De volgende notities vast te stellen:
a) de definitieve versie van de notitie “normering RTV Noord-Holland”
b) de “Voortgangsnotitie Regionale Media”
Daarmee te besluiten:
Via het IPO bij de staatssecretaris van OCW aan te dringen op een
gelijke indexering van haar storting in het Provinciefonds aan de ‘reële
index’ die de provincies geacht worden toe te passen op de subsidiering
aan de regionale omroep;
ii) Over de subsidiëring aan RTV N-H een meerjarig afsprakenkader te
ontwikkelen en dit aan de staten voor te leggen;
iii) Voor de rapportage aan de Staten over de parameters een
begeleidingscommissie en werkgroep in te stellen.
iv) PS voor te stellen het in besluit 2004-46950 genoemde bedrag van
€ 146 768,- ten behoeve van RTV N-H te verwerken in het Voorjaarbericht 2005
3. Dit besluit en de onder besluit 2 genoemde notities aan Provinciale Staten aan te
bieden.
i)

23.
Goedkeuring
Faunabeheerplan

24.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. K.W.C.
Breunissen (Groen Links)
inzake: ligplaatsen

Het college besluit:
1. gehoord het Faunafonds het Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid
Noord-Holland conform artikel 30 van de Flora- en faunawet voor een termijn
van drie jaar goed te keuren;
2. de Faunabeheereenheid te berichten over dit besluit door middel van bijgevoegde
brief.
Het college stelt de antwoorden vast.
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woonboten/ liggeld
25.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid P.A. Prins
(Fractie Prins) inzake
Waddenzeeforum
26.
Public Affairs

27.
Preventief financieel toezicht
gemeenten 2005

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
• Kennis te nemen van de ontwikkelingen m.b.t. de pilot public affairs;
• Het accent in de pilot te verleggen van versterking van de interne
organisatie naar het ondersteunen van concrete bestuurlijke lobby-acties
in Den Haag;
• De pilot te continueren tot aan de start van de nieuwe organisatie;

Het college besluit:
a) Voor het jaar 2005 preventief toezicht in te stellen overeenkomstig artikel 203,
eerste lid van de Gemeentewet voor de hieronder genoemde gemeenten:
• Bergen
• Landsmeer
• Laren
• Velsen
• Wieringermeer
b) Voor het jaar 2005 preventief toezicht in te stellen overeenkomstig artikel 203,
tweede lid van de Gemeentewet voor de gemeente Medemblik;
c) De gemeenten Venhuizen, Drechterland, Wester-Koggenland en Obdam mee te
delen, dat het preventief toezicht ex artikel 21 van de Wet algemene regels
herindeling ook in 2005 zal gelden.
d) De portefeuillehouder te machtigen een brief aan de minister van BZK te
verzenden waarin de zorgen kenbaar worden gemaakt over de financiële positie
van gemeenten
e) Provinciale staten per brief te informeren

28.
Verordening administratief
beroep
29.
RWB
Lijst met (gedeeltelijk) goed
te keuren
bestemmingsplannen en
verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit de voordracht aan provinciale staten vast te stellen voor de
vaststelling van een nieuwe Verordening administratief beroep en de opheffing van
de Commissie administratief beroep

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een winkel en zes appartementen aan de Raadhuisstraat 5254-56 te Koog aan de Zaan, gemeente Zaanstad,
– Voor de bouw van winkels/bedrijvengebouw aan de Spaarneweg te Cruquius,
gemeente Haarlemmermeer,
– Opschalen bestaande windturbine aan de Belkmerweg 67 te Sint
Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe,
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Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Buitengebied, 1e partiële herziening, gemeente
Heerhugowaard,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Business Park IJmond, gemeente Beverwijk,

3o.
Verklaring van geen bezwaar: Het college besluit:
1. De gevraagde verklaring door het stadsdeel Osdorp voor het toestaan van
art. 19 Wet RO voor het
detailhandelsactiviteiten op het perceel Zuidermolenweg 44-62 af te geven
toestaan van
voorzover het gaat om de ten behoeve van Toys ‘R’Us en Jumper gevraagde
detailhandelsactiviteiten
gebruiksvrijstelling;
Zuidermolenweg stadsdeel
2. De verklaring van geen bezwaar ten behoeve van “andere detailhandel” te
Osdorp, Amsterdam
weigeren;
3. Een exemplaar van dit besluit te zenden aan het Dagelijks Bestuur van het
stadsdeel Osdorp;
4. Een afschrift van dit besluit te zenden aan de aanvrager van de vrijstellig en aan
reclamanten.
31.
Subsidieplafonds 2005
32.
Toezegging stappenplan
verbetering
subsidieverstrekking

1

Het college besluit:
De subsidieplafonds 2005 vast te stellen en deze te publiceren voor 1 januari 2005.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van bijgevoegde notitie Stappenplan verbetering
subsidieverstrekking;
2. kennis te nemen van de reeds uitgevoerde punten in dit plan onder stap 0
omschreven;
3. de in het plan geformuleerde stappen 1, 2 en 3 te zullen uitvoeren, waarvan de
belangrijkste zijn:
- de Aanwijzingen voor de provinciale regelgeving door te lichten en deze zo
nodig aan te scherpen aan de hand van de aanbevelingen van de Commissie
Beleidsevaluatie ‘Subsidie beoordeeld’;
- in de voordracht aan PS voor nieuwe subsidieverordeningen voortaan de
doelstelling, de vormgeving, het beoogd maatschappelijk effect en de beoogde
uitvoering en de beoogde resultaten van deze regeling zo nauwkeurig mogelijk1
te omschrijven;
- de subsidierelaties periodiek te onderzoeken op doelgerichtheid van de
subsidieverstrekking, daarmee ook te onderzoeken of andere beleidsinstrumenten
meer aangewezen zijn om de beleidsdoelen te bereiken en deze evaluatie te
koppelen aan de beleidsanalyse van de provinciecontroller op grond van artikel
39 van de Verordening financieel beheer;
- in de eerste helft van 2005 te onderzoeken of de exploitatiesubsidies aan
organisaties die voor hun voortbestaan in sterke mate afhankelijk zijn van de
provinciale subsidie, gesplitst kunnen worden in lagere exploitatiesubsidies
aangevuld met projectsubsidies;
4. bijgaande notitie te zenden aan de leden van de statencommissie Financiën en
Bestuurlijke Organisatie conform de toezegging van gedeputeerde Meijdam

Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
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5.

33.
AO Treasury

34.
Convenant
woningbouwafspraken 20052010 ROA

35.
Voorstel tot afwijking van
aanbestedingsregels

36.
Concept Ligplaatsenbeleid
provinciale vaarwegen
Noord-Holland

uitgesproken tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 13 september
2004;
de Algemeen Directeur op te dragen te bevorderen dat de onder 3. omschreven
stappen zullen worden uitgevoerd.

Het college besluit:
De beschrijving van de Administratieve Organisatie (AO) van de Treasuryfunctie
vast te stellen.
Het college besluit:
• In te stemmen met ondertekening van het convenant woningbouwafspraken 2005
tot 2010 Regionaal Orgaan Amsterdam
• De portefeuillehouder RO te machtingen in verband met eventuele
tekstaanpassingen
• Het convenant ter goedkeuring voor te leggen aan Provinciale Staten
Het college besluit:
- In te stemmen met het afwijken van de aanbestedingsregels voor het werk
‘verplaatsen barette aanvliegrichting Kaagbaan (06-24)’ en met het
uitvoeren van deze werkzaamheden door Amsterdam Airport Schiphol.
Het college besluit:
a. het concept Ligplaatsenbeleid provinciale vaarwegen Noord-Holland in
principe vast te stellen;
b. het concept Ligplaatsenbeleid gedurende 4 weken ter inzage te leggen
(art. 3.4 Awb);
c. de portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te mandateren tot het
vaststellen van het Ligplaatsenbeleid, tenzij bedenkingen uit de ter
inzage legging aanleiding geven tot inhoudelijke wijzigingen.

10
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 december 2004
Onderwerp

37.
Beslissing naar aanleiding
van bezwaren van Mebin
B.V. en Constar Betonwaren
Amsterdam B.V.

Besluit

Het college besluit:
- het advies van de Hoor-en adviescommissie integraal over te nemen;
- bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen;
- de bezwaren ongegrond te verklaren;
- de bestreden beslissing van 19 mei 2004, nr. 2003-47873, niet te herroepen.

38.
Projectvoorstel inventariseren Het college besluit:
ruimtelijke (infra)projecten
1. de portefeuillehouder milieu aan te wijzen als coördinerend portefeuillehouder
voor het project’ inventariseren ruimtelijke (infra)projecten’.
2. De algemeen directeur de opdracht te geven de inventarisatie te doen laten
voeren door de afdelingen WNLO, RWB en ELM, waarbij de directeur beleid
samen met de afdeling ELM het voortouw dient te nemen door een projectplan
uit te werken waarin o.a. wordt aangegeven welke inzet van menskracht en
middelen nodig is voor het doen uitvoeren van de inventarisatie.
3. Provinciale Staten te informeren per brief
39.
Nieuwe Hollandse Waterlinie Het college besluit:
- Kennis te nemen van bijgaande notitie inzake de stand van zaken van het
Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie;
40.
Professionalisering
zorgvragersinfrastructuur
41.
Muskusrattenbestrijding

Het college besluit:
In te stemmen met inliggende startnotitie “Naar een professionalisering van de
zorgvragersinfrastructuur in Noord-Holland”.
Het college besluit:
1. Het beleidsplan ‘uitvoering muskusrattenbestrijding Noord-Holland 2005’ vast
te stellen;
2. Het beleidsplan ter kennisneming aan te bieden aan de dagelijkse besturen van
de waterschappen in Noord-Holland.

42.
Het college besluit:
Project Ilperveld Integraal,
voortgang periode september- – Kennis te nemen van de voortgang van het project Ilperveld Integraal
– In het kader van de actieve informatieplicht PS te informeren over dit besluit
december 2004
middels de bij deze nota gevoegde brief.
43.
Notitie “Pieken in de
Noordvleugel”

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Pieken in de Noordvleugel”
2. Deze notitie als basis te hanteren voor onze inbreng vanuit de economie tijdens
de Noordvleugelconferentie op 4 februari 2005
3. Het SEON (overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties in NoordHolland) verzoeken om advies uit te brengen over de notitie.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
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