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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1. 
Rapportage Offshore Europe 
Aberdeen 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de rapportage Offshore Europe Aberdeen 2005. 

  
2. 
Organisatie en Mandaatbesluit 
GS en cvdK 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de concept-Organisatieregeling Noord-Holland 2006, 
het concept-Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland 2006 en het concept-Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
Commissaris van de Koningin van Noord-Holland 2006; de 
portefeuillehouder te machtigen de regeling van een toelichting te voorzien. 

2. het Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
2006 en het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en Commissaris van de 
Koningin van Noord-Holland 2006 aan de Ondernemingsraad voor te 
leggen om advies ex artikel 25 lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR) 

3. de Organisatieregeling Noord-Holland 2006 aan de Ondernemingsraad 
voor te leggen om advies ex artikel 25 lid 5 van de WOR. 

 
 

  
3. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid Prins ( fractie 
Prins), inzake opheffing 
buslijn 136 in Diemen per 11 
december 2005. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
4. 
Deelverordening 
Cultuureducatie Noord-
Holland 2006 
 

 
Het college besluit: 

- De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de 
Deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland 2006 inclusief toelichting 
vast te stellen. 

- De statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter besluitvorming door te sturen 
aan Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief. 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van de  statenleden, mw. 
P.D.A.M. Baks,, mw. I.S. de 
Bijl-Baerselman en de hr. drs. 
W. Opmeer (allen VVD), 
inzake ambulancezorg. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
Beantwoording statenvragen 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 
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Onderwerp 
 

Besluit 

van het statenlid mr.ir. J. 
Bezemer (ChristenUnie/SGP), 
inzake uitbuiting 
minderjarigen 
 
  
7. 
Dividendbeleid PWN 
 

 
Het college besluit: 

1. Als aandeelhouder van NV PWN te besluiten tot aanpassing van het 
dividendbeleid van de vennootschap ingaande boekjaar 2005  

2. de gedeputeerde Water te machtigen de voor het besluit onder 1 nodige 
formele besluiten te nemen 

3. Provinciale Staten door verzending van inliggende conceptbrief te informeren. 
  
8. 
Programma Holland Maand  
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het programma van de Holland-Maand; 
2. het programma ter kennis te brengen van PS door middel van bijgaande brief. 

  
9. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. C. 
Boelhouwer (SP), inzake 
rampenplannen overheden 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
10. 
Raming opbrengst opcenten 
2005 en 2006, van de effecten 
van de meeropbrengst in 2004 
en 2005 op de uitkering 
Provinciefonds in de jaren 
2006 en 2007, van het 
maximum aantal te heffen 
opcenten in 2006 en van de 
onbenutte belastingcapaciteit 
in 2006 en verdere jaren. 
 

 
Het college besluit: 
kennis te nemen van: 

- de raming opbrengst opcenten in 2005 en 2006; 
- de effecten van de meeropbrengst in 2004 en 2005 op de uitkering 

Provinciefonds in de jaren 2006 en 2007; 
- het maximum aantal te heffen opcenten in 2006; 
- de onbenutte belastingcapaciteit in 2006 en verdere jaren. 

  
11. 
Strategische 
Milieubeoordeling 
Gebiedsuitwerking 
Haarlemmermeer- 
Bollenstreek 
 

 
Het college besluit: 
 De notitie reikwijdte en detailniveau voor de strategische milieubeoordeling (SMB) 

gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek vast te stellen 
 Het milieurapport conform voorgestelde reikwijdte en detailniveau op te laten 

stellen voor de vier perspectieven uit de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – 
Bollenstreek. 

 
  
12. 
Discussienotitie ‘vier 
perspectieven’ 
gebiedsuitwerking 

 
Het college besluit: 

- De ‘vier perspectieven’ in de discussienotitie van de gebiedsuitwerking 
Haarlemmermeer – Bollenstreek vast te stellen.  
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Onderwerp 
 

Besluit 

Haarlemmermeer-Bollenstreek 
 
 

- De ‘vier perspectieven’  in de discussienotitie vrij te geven voor bestuurlijke 
standpuntbepaling van de diverse partijen in het plangebied 

- aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland aan 
partijen in het plangebied vast te stellen 

- Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen redactionele wijzigingen aan te 
brengen in de discussienotitie en in de aanbiedingsbrief 

  
13. 
Legesverordening en – 
tarieven provincie Noord-
Holland 2006  
 

 
Het college besluit: 
1. Provinciale Staten voor te stellen de Legesverordening Provincie Noord-Holland 
1998 en de Tarieventabel 2005, behorende bij en deel uitmakende van genoemde 
legesverordening  in te trekken en de Legesverordening Noord-Holland 2006 en de 
bijbehorende en daar deel van uitmakende Tarieventabel 2006 vast te stellen  
2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden aan 
Provinciale Staten. 
3. De ten opzichte van de raming in de ontwerpbegroting 2006 lagere opbrengst ad € 
8.700,- af te ramen bij de Voorjaarsnota 2006. 
4. Na vaststelling  door Provinciale Staten van de “Legesverordening Noord-Holland 
2006 en bijbehorende en daarvan deel uitmakende Tarieventabel 2006” deze stukken te 
publiceren in het provinciaal blad en de besluitvorming daarover in diverse dagbladen. 

  
14. 
Verlenging geldigheidsduur 
waterbeheersplan Hollands 
Noorderkwartier tot 1 
december 2006  
 

 
Het college besluit: 

- Op basis van artikel 30 van de verordening op de waterhuishouding en 
waterkeringen Noord-Holland en gehoord de Provinciale Planologische 
Commissie vrijstelling te verlenen van de verplichting tot herziening van het 
huidige waterbeheersplan van de waterschappen in Hollands Noorderkwartier 
en wel tot 1 december 2006; 

- Het hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier van dit besluit per brief in 
kennis te stellen; 

- Provinciale Staten hiervan per brief in kennis te stellen. 
  
15. 
Toetsingskader Groepsrisico 
 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het onderliggende toetsingskader ‘groepsrisico bij 
ruimtelijke ontwikkelingen voor gemeenten en provincie’ als leidraad bij 
betreffende provinciale besluitvorming in de ruimtelijke ontwikkelingen;  

2. het toetsingskader ‘groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen voor gemeenten 
en provincie’ te gebruiken bij relevante besluitvorming in de ruimtelijke 
ordening.   

3. het toetsingskader ‘groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen voor gemeenten 
en provincie’, aan de milieu- en de ruimtelijke ordeningsafdelingen van 
gemeenten en aan de hulpverleningsdiensten aan te bieden met het verzoek dit 
kader te gebruiken bij hun besluitvorming.  

 
 

  
16. 
Begrenzing foerageergebieden 
 

 
Het college besluit: 

1. het ‘begrenzingenplan ganzenfoerageergebieden Noord-Holland’ in ontwerp 
vast te stellen; 

2. het ontwerp ter inzage te leggen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet 
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Onderwerp 
 

Besluit 

Bestuursrecht (Awb), met dien verstande dat het plan ter inzage wordt gelegd 
in de gebieden die het plan beschrijft en dat daarvan kennis wordt gegeven in 
de desbetreffende lokale bladen. 

  
17. 
Heroverweging ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht 
 

 
Het college besluit: 

- MultiServ Holland BV (verder: MultiServ) in haar bezwaar te ontvangen; 
- Dit bezwaar ongegrond te verklaren; 
- De besteden beslissing van 12 mei 2005, nr. 2005-15967 niet te herroepen 

maar van een aanvullende motivering ten aanzien van de begunstigingstermijn 
van 6 maanden te voorzien. 

  
18. 
Westrandweg (A5): 
vraagspecificatie 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met vraagspecificatie Westrandweg, onder voorbehoud van het 
door Rijkswaterstaat Noord-Holland overnemen van enkele kanttekeningen; 

2. Rijkswaterstaat Noord-Holland hierover te berichten middels inliggende brief. 
  
19. 
Beslissing naar aanleiding van 
het bezwaar van Gewest KOP 
van Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie niet over te nemen; 
- bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de besteden beslissing van 26 april 2005, nr. 2005-13171, niet te herroepen 

doch van een aanvullende motivering te voorzien. 
  
20. 
Voortgangsrapportage Plan 
van aanpak 
Verbeterprogramma Den 
Helder 
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de door de stuurgroep Aanpak Verbeterprogramma Den 
Helder opgestelde Voortgangsrapportage plan van aanpak “Tops uit…. Spot 
aan!”; 

- de stuurgroep uit te nodigen op een nader te bepalen datum met een 
vertegenwoordiging uit het college, bestaande uit de heren Borghouts, 
Schipper en Hooijmaijers, over deze voortgangsrapportage van gedachten te 
wisselen. 

  
21. 
Sanering van huishoudelijke 
afvalwaterlozingen in het 
buitengebied; 

 
Het college besluit: 

- een brief te sturen aan de gemeenten Alkmaar, Edam-Volendam, Enkhuizen, 
Heiloo en Heerhugowaard waarmee het verzoek (per brief dd 30 september jl.) 
wordt teruggenomen om planning voor de sanering van huishoudelijk 
afvalwaterlozingen in hun buitengebied aan te passen, en excuus aan te bieden 
voor de interne miscommunicatie die tot deze brief heeft geleid. 

- Provinciale Staten te informeren conform bijgevoegde brief aan PS; 
  
22.  
Aanbesteding CVV (OV-Taxi) 
Zuid-Kennemerland- IJmond 

 
Het college van GS besluit het contract voor Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 
Zuid-Kennemerland / IJmond te gunnen aan vervoerder Connexxion voor de periode 
1 januari 2006 tot en met 31 december 2008, met een verlengingsoptie van tweemaal 
een jaar.  
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Onderwerp 
 

Besluit 

 
23.  
Randstedelijke Rekenkamer 

 
Het college neemt kennis van het onderzoeksprotocol van de Rekenkamer, en krijgt een 
toelichting door prof. dr. B.Noordam en de heer A.Wiggers.  

 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 8, 9, 20,    
M. Hoenson tel. (023) 514 41 18 2, 18, 22  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 10, 11, 12, 13,   
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3, 4, 5, 19,   
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 15, 16, 17,   
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 7, 14, 21,  
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 1  
 
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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Titel:GS-besluitenlijst d.d. 11-10-2005 openbaar 
Datum:11-10-2005 


