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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 augustus 2004

Onderwerp
1.
Uitvoeringsbeleid Besluit
geluidproduktie sportmotoren

2.
Burgermonitor en Imagoonderzoek

3.
Commissie beleidsevaluatieevaluatie van effecten van
subsidieverlening

4.
Deelverordening biologische
en duurzame landbouw
Noord-Holland 2004

5.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van het statenlid

Besluit
Het college besluit:
– Dat ontheffingen voor motorcrossevenementen ingevolge het Besluit
geluidproduktie sportmotoren worden verleend indien het motorcrossevenement
plaats zal vinden op een dag met een speciaal karakter, bijvoorbeeld
Koninginnedag of een locatie festiviteit (kermis), in de dagperiode tussen 10.00 en
18.00 uur. De ontheffing wordt niet verleend indien het evenement gepland is op
een zondag en/of wanneer er overwegende bezwaren zijn gemaakt door de
gemeente of omwonenden.
– aanvragen om ontheffingen te beoordelen via een blauwe minuut ( door
portefeuillehouder namens GS)
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de resultaten van de ‘Burgermonitor Noord-Holland 2004’, het
‘Imago-onderzoek provincie Noord-Holland’ en bijgaand advies;
2. de resultaten breed bekend te maken binnen de provinciale organisatie
(afdelingshoofden, bouwteams en overige medewerkers) zodat deze kennis gebruikt
kan worden bij de herbouw van de nieuwe organisatie;
3. bij de invulling van de verschillende provinciale rollen (financier, afweger van
maatschappelijke belangen, co-producent, handhaver en toezichthouder,
procesbegeleider, opdrachtgever, regisseur, uitvoerder en voorloper/initiator) de
nadruk te leggen op het realiseren van maatschappelijke resultaten, zodanig dat
deze voor burgers zichtbaar worden. De provincie zal zich vervolgens ook sterker
profileren op deze realiserende rollen;
4. de relatie met externen en burgers in 2005 te meten via respectievelijk het imagoonderzoek en het nog op te richten online ‘Burgerpanel Noord-Holland’, dat de
huidige Burgermonitor zal vervangen.
Het college besluit:
– Kennis te nemen van de brief van de Commissie Beleidsevaluatie van 30 juli 2004
over de evaluatie effecten van subsidieverlening;
– Over de conclusies van de Commissie Beleidsevaluatie standpunten in te nemen
– Deze standpunten in te brengen in de vergadering van de Commissie Financiën en
Bestuurlijke organisatie van 31 augustus 2004;
– Portefeuillehouder H.M. Meijdam te machtigen deze standpunten uit te dragen in
deze commissievergadering.

Het college besluit:
1. de voordracht aan PS over het ontwerp-besluit Deelverordening biologische en
duurzame landbouw Noord-Holland 2004 ( gewijzigd) vast te stellen;
2. de voordracht ter besluitvorming aan het presidium van provinciale staten te
zenden;
3. het ontwerp-besluit na vaststelling door provinciale staten bekend te maken in het
Provinciaal blad.
Het college stelt de antwoorden vast.
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Besluit

H. Putters (SP), inzake boetes
over openbaar vervoer
6.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van de
statenleden drs. K.W.C.
Breunissen en drs. H.A.
Binnema (GroenLinks),
inzake de prijsvraag in het
kader van het project
Zeetoegang IJmuiden
7.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van het statenlid
H. Putters (SP), inzake
bezuinigingen van NS op 19
trajecten
8.
Nota van beantwoording
inspraakreacties Ontwerp
Cultuurnota 2005-2008

9.
Sportevenement NoordHolland

10.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van de
statenleden C. Boelhouwer en
H. Putters (SP), inzake
financiële problematiek
Regionale Patiënten
Consumenten Platform
(RPCP) NH
11.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De Nota van beantwoording van Gedeputeerde Staten op de inspraakreacties
Ontwerp Cultuurnota 2005-2008 vast te stellen.
2. De Ontwerp Cultuurnota 2005-2008 aan te passen op basis van deze Nota van
beantwoording.
3. De Nota van beantwoording ter informatie te sturen naar Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de organisatie van een sportevenement waarbij GS enerzijds de
Noord-Hollandse Olympiagangers willen huldigen en anderzijds de aandacht willen
vestigen op de breedtesport en de provinciale stimulering daarvan. E.e.a. mede in
het kader van het “Europees jaar voor Opvoeding door Sport”
2. onder toepassing van de uitzonderingsbepaling van de aanbestedingsregels een
opdracht te verlenen aan Sportservice Noord-Holland BV, voor het geraamde
bedrag van € 80.000,- exclusief BTW;
3. De Noordhollandse deelnemers aan de Olympische Spelen en Paralympics uit te
nodigen voor een ontvangst op het provinciehuis
4. provinciale staten hierover te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Besluit

Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
– Bouw 10 appartementen en vier vrijstaande woningen op perceel Dorpsstraat 8 te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Landsmeer, gemeente Landsmeer,
– Bouwplan Gouw 9 te Zuiderwoude, gemeente Waterland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Nes a/d Amstel en omstreken Amstelveen,
12.
FEZ
Verzoek gemeente Purmerend
om bijdrage in verlies
stadsverwarming uit

13.
Wijziging reglement
hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht ter invoeging
van de methode Delfland

14.
Jaarprogramma
zorgvragersbeleid 2005

Het college besluit:
1. Niet in te gaan op het verzoek van de gemeente Purmerend om het tekort op de
stadsverwarming te betalen uit de vrijgevallen gelden van de UNA-opbrengst
2. Het besluit onder 1 door verzending van een (gewijzigde) brief aan b en w van
Purmerend mee te delen.
Het college besluit:
– tot vaststelling van het ontwerpstatenbesluit inhoudende wijziging van het
Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
zodanig, dat dit hoogheemraadschap voor al zijn taken op het gebied van het
oppervlaktewaterkwantiteitsbeheer en het waterkeringenbeheer de zogenaamde
methode Delfland kan invoeren;
– de conceptstatenvoordracht met ontwerpbesluit en toelichting voor een ieder
gedurende vier weken ter inzage te leggen op kantoor van genoemd
hoogheemraadschap, op de secretarieën van de gemeenten die geheel of
gedeeltelijk in het beheersgebied van genoemd hoogheemraadschap zijn gelegen en
op de provinciehuizen van Noord-Holland Utrecht en Zuid-Holland;
– de conceptstatenvoordracht met ontwerpbesluit en toelichting ten behoeve van
bedoelde terinzagelegging toe te zenden aan het dagelijks bestuur van genoemd
hoogheemraadschap,
Het college besluit:
– in te stemmen met het jaarprogramma zorgvragersbeleid 2005: “Participatie in
wonen, welzijn en zorg”, voortvloeiend uit de kadernota zorgvragersbeleid 20042007: “Zorgen voor de vraag van morgen”.
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Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
M.Ottevanger
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58

2,
4
3, 11, 12
13
1, 8, 9, 10, 14,
5, 6, 7,

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. 24-08-2004 openbaar
Datum:24-08-2004

