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Onderwerp 
 

Besluit 

 
1.  
Kwaliteitsimpuls landelijk 
gebied 2006 
 

 
 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met de notitie ‘Kwaliteitsimpuls landelijk gebied. Uitwerking 
ten behoeve van eerste begrotingswijziging 2006’ en de daarin opgenomen 
projecten, met dien verstande dat de gedeputeerden Moens en Schipper worden 
gemandateerd de tekst nog op onderdelen aan te vullen; 

2. in te stemmen met een reservering van € 6,3 miljoen uit het surplus van de 
saldireserve als dekking voor deze begrotingswijziging; 

3. dit besluit bij de eerste begrotingswijziging 2006 voor te leggen aan PS; 
4. de notitie ‘Kwaliteitsimpuls landelijk gebied. Uitwerking ten behoeve van 

eerste begrotingswijziging 2006’  voor bespreking toe te zenden aan PS; 
5. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgevoegde brief. 

  
2. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw S. 
Akkaya (PvdA) over 
crisisinterventieteam bij 
Bureau Jeugdzorg 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
3. 
Wijziging subsidieplafond 
projectsubsidies Jeugdzorg 
 

 
Het college besluit: 

1. het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van hoofdstuk 2 van de 
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005, een 
samenhangend en vraaggericht jeugdzorgstelsel, voor de periode van 1 januari 
2005 tot en met 15 september op € 79.276,40 vast te stellen en per 16 
september 2005, op € 0,- te stellen; 

2. het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van hoofdstuk 4 van de 
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005, aansluiting 
lokaal jeugdbeleid-provinciaal jeugdzorgbeleid, voor de periode van 16 
september tot en met 31 december 2005 vast te stellen op € 720.723,60; 

3. de gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad; 
  
4. 
Bibliotheekvernieuwing: 
Deelverordening stimulering 
totstandkoming 
basisbibliotheken Noord-
Holland 2005  
 

 
#Het college besluit: 

1. De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de 
Deelverordening stimulering totstandkoming basisbibliotheken Noord-Holland 
2005 (hierna: de Deelverordening), inclusief toelichting vast te stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter besluitvorming door te sturen 
aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief; 

3. De Deelverordening na vaststelling door provinciale staten te publiceren in het 
Provinciaal blad;  

4.  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van de Deelverordening voor 
2005 vast te stellen op € 80.000,- onder voorbehoud dat provinciale staten de 
Deelverordening vaststellen; 

5. Dit besluit gelijktijdig met de Deelverordening te publiceren in het Provinciaal 
blad.  

 
(Noot: de heer Mooij heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over dit punt 
wegens zijn lidmaatschap van het bestuur van de Haarlemse bibliotheek).  
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5. 
Realisatie versnelling 
Provinciaal Ecologische 
Hoofdstructuur 
 

 
#Het college besluit: 

1. a.  als randvoorwaarden voor toekomstige begrenzing van de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur in natuurgebiedsplannen Programma Beheer te 
hanteren: haalbaarheid, brede kijk, en zo groot mogelijke eenheden; 
b.  bij toekomstige begrenzingen de vrijkomende hectares in de gehele 
provincie in te zullen zetten; 

2. in 2006 een nieuw gebiedsplan voor Texel op te stellen; 
3. voor de gebiedsplannen Kop en Westfriesland, Noord-Kennemerland-West, 

Noordzeekanaal-Zuid en Gooi en Vechtstreek de noodzaak van een herziening 
nader te onderzoeken in 2005 en 2006; 

4. het beleidskader ‘ omslag van minder verwerving naar meer beheer’ als 
uitgangspunt te hanteren bij de realisatie van nieuwe natuur en daarmee 
voorrang te geven aan particulier natuurbeheer ten opzichte van verwerving 
door natuurbeschermingsorganisaties. 

5. het financieel beleid nader aan de orde te zullen stellen bij de Kaderbrief voor 
2007  (voorjaar 2006); 

6. PS met bijgaande brief te informeren over dit besluit. 
  
6. 
Implementatie Europese 
Kaderrichtlijn Water-Start fase 
beleidsontwikkeling 
waterkwaliteit & KRW (2005-
2009) 
 

 
#Het college besluit: 
1. In te stemmen met het document – Werkplan 2005-2009 “Implementatie 

Kaderrichtlijn Water (KRW), deelstroomgebied Rijn-West”; 
2. In te stemmen met het bestuurlijk tijdpad voor de fase van beleidsontwikkeling, 

zoals dat in de tabel van bijlage 2 (een aanvulling op het werkplan 2005-2009)  is 
aangeduid; 

3. In te stemmen met het document “Water kent geen grenzen – Hoofdlijnen 
werkproces, globale verkenning doelen-maatregelen-kosten 2005/2006”, waarin 
een nadere uitwerking van de eerstkomende stap in het gebiedsgerichte werkproces 
wordt beschreven; 

4. In te stemmen met de rollen en taken van de provincie in het gebiedsgerichte 
werkproces met inachtneming dat PS via goedkeuring van de programmabegroting 
2006 nog moeten beslissen over de extra aangevraagde middelen voor 2006 – 2008 
ad € 60.000,- per jaar; 

5. publieksgerichte informatie over de KRW  te ontwikkelen voor de provinciale 
website 

6. PS te informeren. 
 

  
7. 
Ontwerpverordening 
waterkering West-Nederland 
 

 
Het college besluit: 

1. De verordening waterkering West-Nederland met de daarbij horende 
kaartbijlagen en toelichting in ontwerp vast te stellen; 

2. De portefeuillehouder Water te machtigen wijzigingen in het ontwerp aan te 
brengen indien de besluitvorming in Gedeputeerde Staten van Utrecht, van 
Zuid-Holland of van Gelderland daartoe aanleiding geeft; 

3. De ontwerpverordening met bijbehorende stukken mede namens de onder 2) 
genoemde colleges gedurende zes weken ter inzage te leggen. 

  
8. 
Concept ontwerp 
streekplanherziening 
Boskerpark 
 

 
Het college besluit: 

- de concept-ontwerp streekplanherziening Boskerpark Zijpe (redactioneel 
aangepast) vast te stellen. 

- het concept-ontwerp om advies voor te leggen aan de PPC. 
- het concept-ontwerp ter bespreking aan te bieden aan de cie ROV. 



 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 september 2005  

3

Onderwerp 
 

Besluit 

  
9. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid H. Putters 
(SP), aangaande de invulling 
van de dienstregeling van 
buslijn 114 (Amsterdam-
Hoorn via Amsterdam-Noord 
en Edam) door het ROA met 
ingang van december 2005 en 
de consequenties hiervan voor 
het busvervoer in Hoorn 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
10. 
Evaluatie aanbesteding OV-
concessie Noord-Holland 
Noord  
 

 
Het college besluit: 
1. De statenvoordracht evaluatie aanbesteding openbaar vervoerconcessie Noord-

Holland Noord vast te stellen; 
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter vaststelling door te sturen aan 

Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief. 
  
  
11. 
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: 
  Verklaring van geen bezwaar artikel 19 WRO ca. 

- oprichten van een ketelhuis aan het Strandvlietpad, gemeente Amsterdam,  
 
 Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan Buitengebied 2004, gemeente Venhuizen 
- bestemmingsplan “ Het Wijde Blik” , gemeente Wijdemeren 

 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan Bedrijventerrein Bovenkerk en Legmeer, gemeente Amstelveen 
 

  
12. 
Opdrachtverstekking 
Witteveen + Bos voor 
Maatschappelijke 
Kostenbatenanalyse 

 
Het college besluit: 

1. Opdracht te verlenen tot het leveren van de Maatschappelijke 
Kostenbatenanalyse Wieringerrandmeer à € 120.842,= excl. btw. 

2. hierbij gemotiveerd af te zien van de interne aanbestedingsregels voor 
diensten. 

3. De staten te informeren over de opdrachtverlening 
  
13. 
Vervolg op 
dualismeconferentie 11 juli 
2005  
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport “Dualisme: Op Drift of Op Dreef ?” waarin 
de resultaten worden besproken van de enquête onder PS- en GS-leden die 
werd gehouden  in de aanloop naar de dualismeconferentie op 11 juli 2005. De 
belangrijkste conclusies in dit rapport (blz. 22/23) zijn: 
• De volksvertegenwoordiging is nog onvoldoende extern gericht. 
• Agendasetting door PS gebeurt nog te weinig. 
• De kaderstelling gebeurt nog onvoldoende door PS zelf. 
• PS bemoeien zich nog teveel met de uitvoering door GS. 
• De informatievoorziening door GS aan PS verloopt goed. 
• De controle van GS door PS gaat relatief goed. 

2. Kennis te nemen van het verslag van de dualismeconferentie (bevattende 
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plenaire gedeelten en de verslaglegging van vier workshops die twee keer zijn 
gehouden). 

3. Te constateren dat gegeven de aard van de bij 1 genoemde conclusies het 
voortouw voor eventuele verbeteracties met name bij PS dient te liggen. 

4. Te constateren dat de dualisme-conferentie nog in onvoldoende mate concrete 
en breed gedragen verbetervoorstellen heeft opgeleverd. 

5. Ermee in te stemmen dat een bestuurlijke werkgroep wordt gevormd, 
bestaande uit enkele staten- en GS-leden, die een aantal prioritaire 
verbeteracties benoemt en uitwerkt en deze, al naar gelang het antwoord op de 
vraag of de uitvoering door GS dan wel PS dient te geschieden, voor het eind 
van dit jaar ter accordering aan GS (en waar het PS betreft aan het Presidium) 
voorlegt.  

6. In die werkgroep namens GS zitting te laten nemen: de heren Borghouts en 
Poelmann. 

7. De bestuurlijke werkgroep zelf zijn voorzitter, één van de leden van de 
werkgroep, te laten kiezen. 

8. De bestuurlijke werkgroep te laten ondersteunen door ambtenaren van de 
statengriffie en het ambtelijk apparaat van GS. 

  
14. 
Agenda Dagelijks Bestuur 
Randstad 13 september 2005. 
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de agenda van het Dagelijks Bestuur Randstad (DB) d.d. 13 
september 2005. 

  
15. 
Huisvesting statushouders 
 

 
Het college besluit: 

a. In te stemmen met de verzending van de brief van de minister. 
b. Kennis te nemen van het evaluatierapport II inclusief de bijlage. 
c. PS door middel van inliggende brief te informeren. 

  
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 13  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 9,10  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 8,11,12, 14  
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 2,3,4  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1,5,15  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 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. 13-09-2005 openbaar 
Datum:13-09-2005 


