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1. 
Gunning Treintaxi Gooi en       
Vechtstreek 
 

 
Het college besluit: 

1. De opdracht Treintaxi Hilversum voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 
december 2006 te gunnen aan taxibedrijf  Taxicentrale Souverijn BV  

2. De opdracht Treintaxi Naarden-Bussum voor de periode 1 juli 2005 tot en met 
31 december 2006 te gunnen aan taxibedrijf  Connexxion Taxi Services BV  

3. De opdracht Treintaxi Weesp voor de periode 1 juli 2005 tot en met 31 
december 2006 te gunnen aan taxibedrijf  Taxicentrale Weesp/Muiden BV  

  
2. 
Administratieve 
lastenverlichting  
 

 
Het college besluit: 
in het kader van de uitvoering van de Economische Agenda 2004-2007 (GS-besluit 
2004-3128), Agendapunt 2.3.4. “Midden en kleinbedrijf en administratieve lastendruk”  

1. kennis te nemen van het rapport “Administratieve lastenverlichting Provincie 
Noord-Holland: inventarisatie en vereenvoudigingsvoorstellen”,  

2. kennis te nemen van het “Stappenplan Verlichting Administratieve Lasten 
Provincie Noord-Holland” ter uitvoering van de voorstellen van dit rapport; 

3. te constateren dat een aantal acties reeds zijn uitgevoerd (stap 1), respectievelijk 
reeds lopen (stap 2); 

4. de onder Stap 3 omschreven acties in 2005 uit te voeren; 
5. de onder Stap 4 omschreven punten aan de directeuren van clusters Beleid en 

SHV richtinggevend mee te geven bij de opbouw van de nieuwe organisatie; 
6. de Algemeen Directeur te verzoeken de Stappen 2 t/m 4 uit te laten voeren en 

over de uitvoering daarvan aan GS aan het eind van 2005 en 2006 te 
rapporteren; 

7. kennis te nemen van de aanbevelingen en conclusies uit het concept IPO-
rapport “Administratieve Lasten Provincies” en dit voorshands geheim te 
houden ingevolge art. 55 Provinciewet; 

8. PS te informeren door middel van bijgaande brief. 
  
3. 
Uitwerking van motie 9-27; 
stimuleren van woon-
werkverkeer per fiets 
 

 
Het college besluit: 

1. de motie 9-27; stimuleren van woon-werkverkeer per fiets, uit te voeren door 
subsidie te verstrekken aan de Stichting OV-fiets, de Stichting Fiets naar je 
werk en bedrijven die zich aanmelden bij Fietsmobiliteit B.V. om gebruik te 
maken van het concept Trappers. 

2. de eenmalige bijdrage van € 500.000,- te reserveren uit de reserve kleine 
infrastructuur 

3. de subsidie bedraagt maximaal: 
€ 400.000,- Stichting OV-fiets 
€ 50.000,- Stichting Fiets naar je werk 
€ 50.000,- het concept Trappers 

4. de subsidies beschikbaar te stellen tot  1 juli 2006 
5. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over de uitvoering 

van motie 9-27. 
  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het Statenlid mw. mr. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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P.J.D. Remak (fractie Remak), 
over Campagne tegen 
overgewicht 
  
5. 
Deelverordening 
Cultuurparticipatie Noord-
Holland 2005  

 
Het college besluit: 

a. De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de 
Deelverordening Cultuurparticipatie Noord-Holland 2005 inclusief toelichting 
vast te stellen. 

b. De Statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter besluitvorming door te sturen 
aan Provinciale Staten door middel van bijgevoegd brief. 

c. Na vaststelling door provinciale staten de gewijzigde Deelverordening 
Cultuurparticipatie Noord-Holland 2005 te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
6. 
Stadsschouwburg Haarlem 
 

 
Het college besluit: 

a. De voordracht Restauratie en uitbreiding Stadsschouwburg Haarlem vast te 
stellen met als ontwerpbesluit: 

1.  In de begroting een krediet te ramen van maximaal € 2 miljoen als 
bijdrage aan de gemeente Haarlem ten behoeve van het project 
schouwburg Haarlem; 

2. De onder 1. genoemde bijdrage ad € 2 miljoen op de volgende wijze 
te dekken; 

• € 1,5 miljoen ten laste van de saldireserve; 
• € 0,5 miljoen ten laste van de vrij beschikbare middelen 

binnen de bestemmingsreserve UNA, en het project als 
deelproject op te nemen in het Programma Sociale 
Culturele Infrastructuur binnen de bestemmingsreserve 
UNA en de overheveling van de middelen van de 
saldireserve naar de UNA bij de Najaarsnota 2005 te 
regelen. 

              3.        De voordracht aan Provinciale Staten toe te sturen. 
  
7. 
Maatregelen rapport Inspectie 
Jeugdzorg ( zaak Savanna) 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de brief van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 
van 19 april 2005 over de getroffen en voorgenomen maatregelen op basis van 
het rapport van de Inspectie Jeugdzorg; 

2. Stichting Bureau Jeugdzorg een aanwijzing als bedoeld in artikel 16 van de 
Wet op de jeugdzorg te geven conform conceptbrief; 

3. de Inspectie Jeugdzorg conform conceptbrief te berichten en te verzoeken in 
juli 2006 de uitvoering van de aanbevelingen uit het inspectierapport bij 
Stichting Bureau Jeugdzorg te toetsen; 

4. PS conform conceptbrief te informeren. 
  
8. 
Wijziging deelverordening 
Sociaal Beleid 
 

 
Het college besluit: 

1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit met betrekking tot de 
wijziging van de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2005 vast te 
stellen. 

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen 
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aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief. 
3. Na vaststelling door provinciale staten de gewijzigde Deelverordening Sociaal 

Beleid Noord-Holland 2005 te publiceren in het Provinciaal Blad. 
  
9. 
Deelprojecten UNA-project 
Programma Sociale en 
Culturele Infrastructuur 2005; 
Singer Museum Laren, 
Volksuniversiteit/ Openbare 
Bibliotheek Naarden-Bussum 
en restauratie van vijf 
Rijksmonumenten. 
 

 
Het college besluit: 

1. De voordracht Deelprojecten UNA-project Programma Sociale en 
Culturele infrastructuur 2005 vast te stellen met als ontwerpbesluit: 

 a) voor de volgende projecten in de begroting een krediet te ramen  
1. een bijdrage van maximaal € 200.000,- aan de Stichting Openbare 

Bibliotheek Naarden-Bussum  t.b.v. de Volksuniversiteit / Openbare 
Bibliotheek Naarden-Bussum; 

2. een bijdrage van maximaal € 600.000,- aan het Stichting Singer Memorial 
Foundation ten behoeve van conditionering tuinzalen Singer Museum in 
Laren; 

3. een bijdrage van maximaal € 500.000,- t.b.v.  de restauratie van 5           
                     Rijksmonumenten, te weten: 

• een bijdrage van maximaal €  94.176,- aan de 
Molenstichting Zeevang ten behoeve van de Molen 
Etersheimerbraak; 

• een bijdrage van maximaal € 82.415,-  aan de 
Nederlands Hervormde Gemeente Limmen ten 
behoeve van de NH Kerk en toren in Limmen; 

• een bijdrage van maximaal € 51.718,- aan de 
Nederlands Hervormde Gemeente Stede Broec  ten 
behoeve van de NH kerk in Grootebroek; 

• een bijdrage van maximaal € 67.480,- aan Stichting 
Behoud Wieringer Boerderij ten behoeve van de 
museumboerderij Jan Lont; 

• een bijdrage van maximaal € 204,211,- aan RK 
parochie Sint Johannes de Doper ten behoeve van 
de kerk in Noord-Scharwoude; 

 
 
b) het totaalkrediet ad  € 1.300.000,-   ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
UNA uit het restant aan gereserveerde middelen Programma  Sociale Culturele 
Infrastructuur ad. € 4.732.000,-; 
c) het voorbereidingskrediet Programma Sociale en Culturele Infrastructuur binnen het 
algemeen voorbereidingskrediet UNA te  verhogen met € 100.000,-; 
d) De voordracht aan Provinciale Staten toe te sturen. 
   

     
10. 
Wijziging criteria Provinciaal 
Restauratie 
Uitvoeringsprogramma 
(PRUP) t.b.v. PRUP 2006-
2011  

 
Het college besluit: 

1. De criteria voor het opnemen op de lijst van het Provinciaal Restauratie 
Uitvoeringsprogramma (PRUP) zoals vastgesteld bij besluit 2001-26013 zijnde 
technische urgentie en ligging in een beschermd stads- of dorpsgezicht, voor 
het opstellen van het PRUP 2006-2011 als volgt te wijzigen; 

2. Op de lijst van het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma (PRUP) 
worden uitsluitend opgenomen Rijksmonumenten, met uitzondering van 
maximaal 2 orgels, waarvan de: 
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A) restauraties in of voor 2004 grotendeels zijn uitgevoerd en die al 
eerder voor een gedeelte zijn opgenemen op een PRUP-lijst en 
waarvan de kosten niet of niet volledig zijn gedekt door eerdere 
subsidies; 

B) restauraties zijn uitgevoerd op woonhuizen en boerderijen, waarvan 
de eigenaren aantoonbaar geen gebruik hebben kunnen maken van de 
restauratie-hypotheek in 2002 (fiscale aftrek) waardoor zij niet  op een 
eerdere PRUP-lijst konden worden geplaatst; 

C) restauraties zijn uitgevoerd met subsidie op basis van het Besluit 
Rijkssubsidiering Grootschalige Rastauraties (BRGR) en waarvan de 
meerkosten aantoonbaar noodzakelijk zijn en bovendien niet door de 
BRGR kunnen worden gedekt en ook niet door het PRUP in 
voorgaande jaren vanwege de door ons gestelde criteria bij besluit van 
2001-26013. 

                 Een en ander onder voorbehoud van beschikbaarstelling van budget door het    
rijk; de gedeputeerde is gemachtigd dit voorbehoud te formuleren in de brieven aan de 
betrokken gemeenten;  

3. De staatssecretaris van OCenW voor te stellen het budget eenmalig te 
verhogen zodat zo veel mogelijk schrijnende gevallen via het PRUP 2006-
2011 opgelost kunnen worden; 

4. De nieuwe criteria door middel van een brief aan gemeenten bekend te 
maken en te publiceren; 

5. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief op de hoogte te stellen 
van dit besluit. 

 
  
11. 
Het meten van bestuurskracht 
van gemeenten 

 
Het college besluit: 
Ten aanzien van versterking van gemeenten te kiezen voor de inzet van het instrument 
bestuurskrachtmonitoring (bkm). 
 
B. Voor de bkm vooralsnog de volgende beleidslijnen vast te stellen: 
‐ het doel van de bkm is:  het bepalen van de kwaliteit van het functioneren van 

de gemeenten (de bestuurskracht),  zodat op basis hiervan gemeenten eventuele 
maatregelen kunnen nemen ter versterking van hun bestuurskracht. Herindeling 
kan een optie zijn die uit de bkm volgt, maar het doel van de bkm is hierop niet 
gericht. 

‐ de uitvoering van de bestuurskrachtmonitoring vindt plaats door middel van een 
middelzware procedure op basis van vrijwilligheid van de betrokken gemeente. 

 
C. De bkm te faciliteren door middel van het beschikbaar stellen van een bijdrage aan 
gemeenten onder de volgende condities: 
‐ de provincie zal bijdragen in maximaal 50% van de totale kosten (exclusief 

BTW) voor de inhuur van een bureau, met een maximum van € 12.500,- per 
gemeente; 

‐ de bijdrage van de provincie is gebaseerd op een standaard 
bestuurskrachtmonitoring en niet op basis van eventuele extra-of 
nevenonderzoeken; 

‐ bijdragen kunnen worden verleend indien gemeenten die zelf aanvragen en 
wanneer er naar het oordeel van GS voldaan wordt aan 1 of meerdere van de 
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volgende criteria: 
o er doen zich maatschappelijke en bestuurlijke problemen voor; 
o er spelen urgente maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen in 

de gemeente; 
o de schaalgrootte van gemeenten is in relatie tot de regionale context 

klein. 
D. Op basis van dit besluit een beleidsnotitie op te stellen 

 
  
12. 
Besluit luchtkwaliteit; feiten, 
gevolgen en vervolgacties 
provincie Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Besluit luchtkwaliteit, uitspraken van de Raad van 
State betreffende het Besluit en de maatregelen die het Rijk in het nationale 
luchtkwaliteitplan heeft aangekondigd en de komende jaren voornemens is te 
treffen; 

2. Kennis te nemen van luchtkwaliteit in de provincie Noord-Holland in relatie 
tot ontwikkeling van bedrijventerreinen, woningbouwlocaties en provinciale 
infrastructuur; 

3. Met het oogmerk de voorgestane ruimtelijk-economische ontwikkeling in de 
provincie blijvend te faciliteren en de milieudoelstellingen te verwezenlijken: 

a. Een zogenaamde saldobenadering toe te staan bij ruimtelijke besluiten 
daar waar op basis van gedegen onderzoek kan worden aangetoond 
dat de luchtkwaliteit per saldo verbetert, ook in situaties waarin niet 
aan de norm wordt voldaan, onder voorwaarde dat adequate 
maatregelen op projectniveau zijn genomen en luchtkwaliteitplannen 
door gemeenten zijn vastgesteld waaruit blijkt dat in 2010 de 
grenswaarde kunnen worden behaald; 

b. Zich maximaal in te zetten de normen uit het Besluit luchtkwaliteit te 
bereiken door uiterlijk 1 augustus 2005 een provinciaal 
luchtkwaliteitplan Noord-Holland (incl. generieke maatregelen) 
gereed te hebben dat zich vooral richt op industrie, verkeer en 
vervoer, energieopwekkers, landbouw en zee- en binnenvaart; 

c. Gemeenten voor zover gelegen in de agglomeratie Amsterdam-
Haarlem en de regio Gooi- en Vechtstreek te verzoeken om naast de 
wettelijke verplichting tot jaarlijkse rapportage als gevolg van het 
Besluit luchtkwaliteit, een gemeentelijk luchtkwaliteitplan op te 
stellen. De provincie zal de gemeenten bij het opstellen daarvan 
ondersteunen en de samenhang tussen de gemeentelijke plannen 
coördineren en bewaken; 

d. In juni 2005 te besluiten over vervolgacties naar aanleiding van de op 
te leveren rapportage over de al gestarte inventarisatie naar 
knelpunten en mogelijke oplossingen van een aantal in het oog 
springende provinciale projecten op de milieuaspecten luchtkwaliteit 
(stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) , geluid, externe veiligheid 
en flora en fauna (het project ROBEIN); 

4. Bij het Rijk en de EU de knelpunten bij de uitwerking van het Besluit 
luchtkwaliteit blijvend onder de aandacht te brengen, daartoe een lobbyplan op 
te stellen en een gedeputeerde aan te wijzen als eerstverantwoordelijke voor dit 
lobbywerk van het college; 

5. Qua inhoud vooralsnog aan te sluiten bij de brief van het IPO en de VNG 
waarin: 
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a. bij het Rijk en de EU wordt bepleit maatregelen te treffen aan de 
‘bron’; 

b. bij het Rijk wordt aangedrongen meer en sneller geld beschikbaar te 
stellen dan de € 32 mln. bijvoorbeeld door de € 300 mln. in het MIT 
eerder in te zetten dan 2011; 

c. samen met het Rijk bij de EU wordt bepleit dat: 
                      c1.  er een werkbare norm komt voor fijn stof (zonder zand of zeezout), 
                      c2.  dat de huidige PM10 voor 24 uur en voor een jaar op elkaar worden     
                             afgestemd 
                      c3.  dat er uitstel komt voor het halen van de norm voor stikstofdioxide 
                            (NO2) naar 2015. 

6. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te informeren. 
 

  
13. 
Besluit met betrekking tot 
aanvulling en uitvoering van 
het provinciaal Beleidskader 
Jeugdzorg 2005 tot en met 
2008 inzake 
investeringsaanvragen 
 

 
Het college besluit: 
 Overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 13 december 2004              
waarbij het provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2005 tot en met 2008 is vastgesteld: 

1. in aanvulling op het besluit van 26 april 2005 de prioriteitenlijst 
investeringsaanvragen voor accommodaties jeugdhulpverlening 2005 aan te 
vullen en definitief vast te stellen; 

2. de hierin opgenomen aanvraag van Parlan, om paviljoen de Bark uit te mogen 
breiden ten behoeve van extra capaciteit, tot het genoemde maximumbedrag 
van € 43.583,70 te honoreren ten laste van het hiervoor binnen de doeluitkering 
jeugdhulpverlening gereserveerde budget van € 43.583,70; 

3. het subsidieplafond van Parlan voor 2005 hierbij te verhogen met € 43.583,70; 
4. het provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2005 tot en met 2008 en het 

bijbehorend financieel kader met bovengenoemde aan te vullen en uit te 
voeren; 

5. het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 
  
14. 
Evaluatie vernieuwingsimpuls 
openluchtrecreatie 
 

 
Het college besluit: 

- de evaluatie van de vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie vast te stellen 
- de aanbevelingen uit de evaluatie te implementeren 
- de evaluatie aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van bijgaande 

aanbiedingsbrief 
  
15. 
Wijziging Beheersregeling 
Amstel 

 
Het college besluit: 

1. de wijziging van de Beheersregeling Amstel vast te stellen; 
2. het ontwerpbesluit ter mede-vaststelling in deze vergadering aan te bieden aan 

de Commissaris van de Koningin; 
3. het ontwerpbesluit ter mede-vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. 

16. 
Vaststellen vergoeding leden 
Raad van Commissarissen nv 
PWN en NV 
 

 
Het college besluit: 

1. Als aandeelhouder van PWN in te stemmen met het voorstel van PWN tot 
vaststelling van de vergoeding voor leden van de Raad van Commissarissen van 
de vennootschap per 1 januari 2005  

2. Eveneens in te stemmen met de verhoging van de commissarisvergoeding bij nv 
Afvalzorg 
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3. De besluiten onder 1 en 2 en de onderliggende stukken na besluitvorming door GS 
openbaar te maken. 

 
18. 
Luchtkwaliteit en project N 
201+: kansen en risico’s 
 

1. Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de resultaten en de conclusies van het 

‘Luchtonderzoek Masterplan omlegging N201’ ; 
2. kennis te nemen van de maatregelen van het project N201+ om de 

luchtkwaliteit te verbeteren en eventuele gevolgen te beperken; 
3. kennis te nemen van de conclusies van het juridische advies ; 
4. nader luchtonderzoek te laten verrichten met een verfijnde rekenmethode 

naar knelpunten uit het ‘Luchtonderzoek Masterplan omlegging N201’; 
5. kennis te nemen van mogelijke toekomstige maatregelen ter verbetering 

van de luchtkwaliteit en nadere voorstellen daarover af te wachten via de 
GS nota ROBEIN, juni 2005; 

6. de volgende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit nader uit te 
werken: 

• Optimalisatie van logistiek 
• Actieve ventilatie in tunnel 
• Plaatsing van hoge(re) schermen om woonomgeving te 

beschermen 
• ‘Restruimten’ in plan inzetten voor extra groenstructuren 
• Instellen van een milieuzone waarbij vrachtwagens aan eisen 

worden gebonden 
7. bij extra kosten als gevolg van maatregelen ter verbetering van de 

luchtkwaliteit te zoeken naar aanvullende financiële dekking; 
8. het totale project N201+ volgens planning voort te zetten ; 
9. alsnog de ruimtelijke procedures stil te leggen, indien de 

onderzoeksresultaten uit besluit 4 daartoe aanleiding geven; 
10. gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en Amstelveen 

nadrukkelijk te verzoeken om naast de wettelijke verplichting tot jaarlijkse 
rapportage als gevolg van het Besluit Luchtkwaliteit, een gemeentelijk 
luchtkwaliteitplan op te stellen voor 1 augustus 2005; 

11. in augustus 2005 te beslissen omtrent goedkeuring van het 
bestemmingsplan ‘1e herziening N201-zone’ (Aalsmeer),  het eerst 
geplande ruimtelijke besluit voor het project N201+; 

12. besluiten 1 tot en met 11 openbaar te maken; 
13. Provinciale Staten via bijgevoegde brief te informeren. . 

 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4,5,6,7,8,9,10,13  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11,12,16  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 1,3,15,18 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 2,14 
 
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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