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Onderwerp

Besluit

1.
Vaststellen van het reglement Het college besluit:
en het beleggingsstatuut Fonds
- Het reglement van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noordnazorg gesloten stortplaatsen
Holland”vast te stellen;
provincie Noord-Holland.
- Het beleggingsstatuut van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie
Noord-Holland”vast te stellen.
2.
Het instrument
bestuurskrachtmonitoring bij
gemeenten

Het college besluit:
In te stemmen met de voordracht en bijgevoegd ontwerp-besluit aan Provinciale Staten,
waarin het volgende wordt voorgesteld:
a. aan gemeenten die voldoen aan de criteria onder b) een bijdrage beschikbaar te
stellen voor het uitvoeren van een bestuurskrachtmonitoring tot een maximum van 50%
van de totale kosten (exclusief BTW) voor de inhuur van een bureau door gemeenten,
met een maximum van
€ 12.500,- per gemeente.
b. de bijdrage alleen ter beschikking te stellen wanneer deze gemeenten een bijdrage
zelf aanvragen en naar het oordeel van GS voldoen aan 1 of meer van de volgende
criteria:
1. er doen zich maatschappelijke en bestuurlijke problemen voor;
2. er spelen urgente maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in de gemeente;
3. de schaalgrootte van gemeenten is in relatie tot de regionale context klein;
4. een gemeente maakt deel uit van een groep van gemeenten die problemen hebben
zoals genoemd onder 1, 2 of 3 en die een bestuurskrachtmonitoring gaan uitvoeren.
c. de uitvoering van de bestuurskrachtmonitoring plaats te laten vinden door middel van
een middelzware procedure.
d. het proces van bestuurskrachtmonitoring uit te laten voeren door een bureau dat de
gemeente hiervoor inhuurt en te kiezen voor:
1. uitvoering via 4 stappen:
• in beeld brengen wat de opgaven van de gemeente zijn (opgavenprofiel);
• in beeld brengen op welke wijze aan de opgaven invulling wordt gegeven
(bestuurskrachtprofiel);
• beoordelen of de bestuurskracht als toereikend gekwalificeerd kan worden;
• kijken op welke wijze versterking van de bestuurskracht mogelijk is.
2. het bestuurskrachtprofiel op basis van rollen (de gemeente als bestuur, dienstverlener
en participant) en criteria te laten bepalen door een bureau dat de gemeente hiervoor
ingehuurd heeft.
e. aan het toekennen van een bijdrage de voorwaarde te verbinden dat de gemeente zich
bereid verklaart na de uitkomst van de bestuurskrachtmonitoring een (verbeter)plan met
1 van de 5 (verbeter)strategieën te maken:
• consolideren: zorgen dat de huidige situatie in de toekomst blijft
bestaan;
• verbeteren organisatie: interne veranderingen doorvoeren;
• intensivering samenwerking: met andere gemeenten of met de
provincie;
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•
•

grenscorrectie;
fusie.

f. de volgende randvoorwaarden bij het onderzoek vast te stellen:
• de monitor wordt toegepast in een interactief proces, waarin naast de gemeente
ook de maatschappelijke en bestuurlijke partners worden geraadpleegd;
• de gemeente draagt de uitvoering van de bestuurskrachtmonitoring op aan een
bureau dat aantoonbare ervaringen heeft met vergelijkbare onderzoeken zowel
wat betreft methodiek als onderwerp. Ook zal het bureau in bezit moeten zijn
van een ISO-certificaat1;
• met de provincie wordt overleg gepleegd over de uitkomsten van het
onderzoek en de gekozen verbeterstrategie;
• De bijdrage van de provincie is gebaseerd op een standaard
bestuurskrachtmonitoring zonder eventuele extra-of nevenonderzoeken.
• De bijdrage wordt maximaal 1 maal in de vijf jaar toegekend.

3.
Notitie bestuurlijke organisatie Het college besluit:
Gooi-en Vechtstreek
- In te stemmen met de notitie bestuurlijke organisatie Gooi- en Vechtstreek;
- De notitie bestuurlijke organisatie toe te zenden aan PS
- In 2006 een Arhi procedure op te starten in de Gooi en Vechtstreek en 9
gemeenten voorjaar 2006 uit te nodigen voor een overleg (mei 2006) in het
kader van de Wet Arhi;
- Hiervan bericht te zenden aan de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek.
4.
EXINH project DE-02, CO2Servicepunt/ Deelverordening
duurzame energiepakket

Het college besluit:
1. de looptijd van het CO2-Servicepunt te verlengen van 1 januari 2006 tot en
met 31 december 2007 en de uitvoering uit te besteden aan DWA, dit onder
voorbehoud van besluitvorming in Provinciale Staten op 12 december
2005;
2. ten laste van het voorbereidingskrediet EXIN-H binnen de
bestemmingsreserve UNA een voorbereidingskrediet van € 35.550,beschikbaar te stellen voor het laten opstellen in 2005 van het Werkplan
2006 CO2-Servicepunt door DWA;
3. de voordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit EXIN-H bijdrage aan het
CO2-Servicepunt/deelverordening duurzame-energiepakket vast te stellen;
4. aan Provinciale Staten voor te stellen binnen de bestemmingsreserve UNA
een bedrag van € 2.000.000,- te bestemmen voor de uitvoering van het
EXINH project DE-02, CO2-Servicepunt/deelverordening Duurzaam
Energiepakket voor de periode 2006-2008, waarvan;
a. €1.440.000,-- te bestemmen voor de uitvoering van de deelverordening
Subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2008 in de
periode 2007-2008;
b. € 560.000,-- (inclusief € 35.550,- ten laste van het
voorbereidingskrediet EXIN-H) als krediet beschikbaar te stellen t.b.v.
Uitvoering CO2 servicepunt 2006-2007.
5. de voordracht en het ontwerpbesluit door middel van bijgaande brief aan
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Provinciale Staten aan te bieden.

5.
Projectenonventarisatie UNA- Het college besluit:
ISV programma 2006-2007
- De notitie projecteninventarisatie UNA-ISV programma 2006-2007 vast te
stellen
- In te stemmen met het voorstel van uit te werken projecten voor het UNA-ISV
programma
- Het programma toe te spitsen op concrete resultaten (alles geregeld, schop in
de grond) op de provinciale beleidsthema’s voor eind 2007
- In te stemmen met de gekozen uitgangspunten voor de bepaling van de hoogte
van de UNA-bijdrage.
- In het kader van het UNA-ISV programma ook besluitvorming te laten
plaatsvinden over de besteding van de nog resterende ISV-1 middelen 20002004 en middelen voor stedelijke vernieuwing in de begrotingen 2005-2007.
- Provinciale Staten en de gemeenten te informeren over de
projecteninventarisatie en de voorbereiding van het UNA-ISV programma
2006-2007.

6.
Belegging middelen Fonds
nazorg gesloten stortplaatsen
provincie Noord-Holland

7.
Herstructurering
Bestuursforum Schiphol en
Bestuurlijke Regiegroep
Schiphol

Het college besluit:
in zijn hoedanigheid van bestuurder van het Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen
Provincie Noord-Holland,
a. verzoeken te richten aan Loyalis en Robeco om toe te mogen treden tot de door
hen beheerde fondsen voor gemene rekening in vastrentende waarden die door
de Wet Fido zijn toegestaan;
b. zodra een positieve reactie is ontvangen van de bij a. genoemde
vermogensbeheerders de gedeputeerde voor financiën te machtigen de
desbetreffende contracten te ondertekenen.

Het college besluit:
a) Kennis te nemen van het Nyenrode rapport inzake het onderzoek naar de
institutionele vormgeving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
het Bestuursforum Schiphol, getiteld “Een reflectie op regionale
samenwerking; het Bestuursforum Schiphol “nieuwe stijl” en SADC”;
b) In te stemmen met de Intentieverklaring betreffende de herstructurering van
het Bestuursforum Schiphol en de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol-klein,
en daarmee in principe akkoord te gaan met een nieuwe bestuurlijke
samenwerkingsverband welke op hoofdlijnen uitgaat van:
 Samenvoeging Bestuursforum Schiphol en Bestuurlijke Regiegroep
Schiphol-klein;
 Uittreden van de NV Luchthaven Schiphol, die in het nieuwe
samenwerkingsverband gekwalificeerd adviseur zal worden;
 Voortzetting taken en activiteiten Bestuursforum en Bestuurlijke
Regiegroep in nieuw samenwerkingsverband;
 Kaderstellende rol van nieuw samenwerkingsverband richting Schiphol
Area Development Company;
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“Good governance”: bestuurlijke vormgeving en werkwijze waarbij
transparantie, integriteit, zorgvuldigheid, en aanspreekbaarheid
sleutelbegrippen zijn;
c) In te stemmen met het voornemen, vastgelegd in de Intentieverklaring, om
in geval van eventuele toetreding van de gemeente Almere tot het
samenwerkingsverband, dat de provincie Noord-Holland en de gemeenten
Amsterdam en Haarlemmermeer in principe naar evenredigheid aandelen in
SADC ten behoeve van de participatie van Almere ter verkoop beschikbaar
stellen;
d) Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen om namens de Commissaris van
de Koningin de Intentieverklaring te ondertekenen.

8.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden drs. P.S.
Visser en M.H.J. van der
Heide (PvdA), inzake
veiligheid burgerluchtvaart.

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Zuidelijke Randweg Zaanstad: Het college besluit:
bijdrage Extra
1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H),
Investeringsimpuls Noordprogramma weg-infrastructuur, de statenvoordracht en ontwerp-besluit
Holland
Zuidelijke Randweg Zaanstad vast te stellen;
2. Provinciale Staten voor te stellen:
a. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland een bijdrage
van maximaal € 15 miljoen beschikbaar te stellen aan de gemeente
Zaanstad ten behoeve van de Zuidelijke Randweg Zaanstad, volgens het
ontwerp zoals beschreven in de nota Planuitwerking Zuidelijke Randweg
Zaanstad van 25 oktober 2005;
b. In het kader van de begroting 2006 hiertoe een investeringskrediet vast te
stellen van maximaal € 15 miljoen ten behoeve van de Zuidelijke
Randweg Zaanstad;
c. De onder a. genoemde bijdrage te activeren (25 jaar; rente 5%) en de
daarmee samenhangende kapitaallasten te dekken ten laste van de
bestemmingsreserve EXIN-H, compartiment “Te activeren projecten” en
voor 2006 tijdelijk ten laste gebracht van het compartiment “Niet te
activeren projecten” binnen EXIN-H.
3. Als randvoorwaarden voor de bijdrage genoemd onder 2 te stellen dat:
a. de weg wordt aangelegd volgens het ontwerp zoals beschreven in de nota
Planuitwerking Zuidelijke Randweg Zaanstad van 25 oktober 2005;
b. de bijdrage niet wordt geïndexeerd;
c. de provinciale bijdrage beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente
Zaanstad in de vorm van een tekortsubsidie: Indien de investeringskosten
lager uitvallen dan € 63.625.805,-- wordt de provinciale bijdrage naar rato
lager vastgesteld;
d. indien de weg niet voor 31 december 2009 wordt opengesteld voor het
verkeer of op het moment eerder dan 31 december 2009 wanneer blijkt dat
het project niet wordt gerealiseerd, de gemeente Zaanstad uiterlijk na drie
maanden na deze constatering de provinciale bijdrage terugbetaalt,
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inclusief wettelijke rente over de periode waarin zij over de provinciale
bijdrage beschikte;
4. De inliggende voordracht en het ontwerp-besluit middels inliggende brief aan
provinciale staten te sturen.

10.
Actualisatie
meerjarenprogramma Oevers
Noordhollandsch Kanaal

11.
Meerjarenprogrammering
oevers Overige Vaarwegen
2006-2010

12.
Meerjarenonderhoudsprogramma Kunstwerken
Noordhollandsch Kanaal

Het college besluit:
1. de actualisatie van het meerjarenprogramma Oevers Noordhollandsch
Kanaal vast te stellen, zoals beschreven in het rapport
Meerjarenprogrammering oevers Noordhollandsch Kanaal 2006-2010. Dit
als vervolg op GS besluit 2004-37056 van 31-8-2004.
2. kennis te nemen van tijdsverschuivingen binnen het lopende
investeringsprogramma als gevolg van vertragingen in de uitvoering van
projecten en de verschuivingen in het kasritme als gevolg hiervan. De
wijzigingen zijn beschreven in het rapport “ Meerjarenprogrammering
oevers Noordhollandsch Kanaal 2006-2010”. In overleg met FEZ zullen
de consequenties hiervan bij de voorjaarsnota 2006 ingebracht worden.
3. in te stemmen met de continuering van het succesvolle programma
gordingverlaging in de jaren 2006-2008 dat bekostigd wordt uit de huidige
onderhoudsbudgetten van het Noordhollandsch Kanaal.
4. het meerjarenprogramma oevers Noordhollandsch Kanaal ter instemming
aan PS voor te leggen.

Het college besluit:
1. de eerste Meerjarenprogrammering oevers Overige Vaarwegen vast te stellen,
zoals beschreven in het rapport “Meerjarenprogramma Oevers Overige
Vaarwegen 2006-2010” welke geheel binnen het bestaande budget kan worden
uitgevoerd.
2. kennis te nemen van de areaalopbouw en de te verwachten kosten na 2010,
waardoor een verhoogde onderhoudsinspanning noodzakelijk is.
3. er mee in te stemmen dat de jaarlijkse actualisering van dit
meerjarenprogramma verder wordt onderbouwd volgens de beheerstrategie
Risico Gestuurd Beheer (RGB).
4. de meerjarenprogrammering ter instemming aan PS voor te leggen

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de prognose dat voor de periode 2006-2010 op basis van de
huidige onderhoudspraktijk een jaarlijkse verhoging van het budget van € 0,3
miljoen nodig is. De verhoging is nodig om een onderhoudsachterstand die de
afgelopen periode ontstaan is in te lopen. Op basis van genoemde
onderhoudspraktijk is voor de periode 2011-2015 de prognose dat het huidige
budget van € 1,3 miljoen toereikend is.
2. in te stemmen om besluitvorming over het meerjarenprogramma uit te stellen tot
maart 2006 en deze tijd te gebruiken voor het verder ontwikkelen van een rationele
beheer- en onderhoudsmethodiek. De verwachting is dat met de te ontwikkelen
methodiek zodanige besparingen mogelijk zijn dat het huidige onderhoudsbudget
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voor de periode tot 2010 toereikend is.

13.
Overeenkomst inzake
Uitvoeringsprogramma
bereikbaarheid kust
Bloemendaal-Zandvoort
2005-2007 tussen gemeente
Heemstede en de provincie.

14.
Erfgoedhuis Noord-Holland

Het college besluit:
- een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Heemstede inzake
Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid kust Bloemendaal-Zandvoort 20052007, teneinde een financiële bijdrage van de gemeente zeker te stellen.

Het college besluit:
1.
in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland:
a. kennis te nemen van de voortgang van de oprichting van het Erfgoedhuis
Noord-Holland, zoals omschreven in de bijgevoegde voortgangsnotitie;
b. in te stemmen met de daarin voorgestelde opzet van een Erfgoedhuis
waarin de Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland, de
Stichting Stelling van Amsterdam, de Provinciale Molencommissie NoordHolland en het Provinciaal Archeologisch Depot (vooralsnog onderdeel
provinciale organisatie) samen gaan;
c. het hoofd van de afdeling Zorg, Welzijn & Cultuur (per 1 januari 2006: het
hoofd van de sector Cultuur & Cultuurhistorie) opdracht te geven een
kwartiermaker aan te stellen die samen met de betrokken partijen een nader
uitgewerkte, definitieve versie van het inrichtingsplan maakt en dat ter
besluitvorming voor de zomer van 2006 aan GS en PS voorlegt;
d. ten laste van het voorbereidingskrediet EXIN-H tot 1 juli 2006 een bedrag
van maximaal € 35.000,-- (ex. BTW) beschikbaar te stellen voor t.b.v. de
onder c. genoemde werkzaamheden.
2.
PS door middel van inliggende brief over bovengenoemde besluiten te
informeren

15.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a. Het realiseren van twee woningen in een voormalige agrarische schuur aan de
Bloemendalergouw 71, gemeente Amsterdam
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
Bestemmingsplan Heiligeweg, gemeente Zaanstad

16.
Aansluiting vraag en aanbod
ondersteuning diversiteit,
emancipatie, integratie

Het college besluit:
De beleidsnotitie Noord-Holland Kleurrijk en Divers vast te stellen en aldus in te
stemmen met:
1) Op basis van de uitkomsten van het onderzoeksrapport “Ondersteuningsbehoefte
diversiteit, emancipatie en integratie” van de B&A Groep geen wijzigingen aan te
brengen in het vigerende Sociaal Beleidskader 2005-2008;
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2) Bij de eerstvolgende actualisering van het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid
2005-2008) het diversiteitbeleid op de volgende onderdelen te verhelderen en
uitwerken:
a) Aanbrengen van samenhang tussen integratiebeleid en welzijnsbeleid;
b) Geven van een actuele invulling van de begrippen “diversiteit”, “emancipatie”
en integratie;
c) Verduidelijken van het uitgangspunt “van doelgroepgericht naar
vraagstukgericht”.
d) Accent leggen op participatie.
3) In afwachting van de besluitvorming inzake het al dan niet subsidiëren van ACB
en/of SSA met ingang van 2006, voorbereiden van een oplossing voor de gevolgen
van de leemte die is ontstaan in de ondersteuning van minderheden door de
beëindiging van de subsidiëring van Multiple Choice en de Amsterdamse
Federatie Steunfuncties Minderheden.
4) De portefeuillehouder Sociale Infrastructuur te machtigen om besluit 3 uit te voeren
in januari/februari 2006.
5) Het in besluit 1 genoemde onderzoek tezamen met de beleidsnotitie “Kleurrijk en
Divers” ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

17.
Afwijking
Ontwikkelingsbeeld NoordHolland Noord voor 120
woningen bij Heiloo/Limmen

18.
Agenda IPObestuursvergadering d.d. 17
november 2005

19.
Jaarverslag 2004 Zeehaven
IJmuiden NV

Het college besluit:
1. Af te wijken van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord door het
planologisch mogelijk maken van 120 woningen (30 woningen topsegment en
in totaal 90 woningen op de locaties Hogelaan/Pagelaan, Hooy en De Pook) in
het "zoekgebied" tussen Heiloo en Limmen voordat er zekerheid is over een
aansluiting op de A9.
2. PS hierover te informeren op grond van de actieve informatieplicht conform
bijgevoegde brief.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 17 november 2005 en
kanttekeningen mee te geven voor de vergadering .

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het jaarverslag 2004 van NV Zeehaven IJmuiden

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

M.Hoenson
M.van Kanten

tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11

10, 11, 12, 13,
1, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18,

8

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 NOVEMBER 2005
M.Ottevanger
K. van Eerde

tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 46 39

14, 16,
2, 3, 4, 19

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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