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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 januari 2005
Onderwerp
1.
Sociaal economische
verkenningen

2.
Vaardagen Clipper

3.
Reserve uitgestelde intenties
(RUI)

4.
Programma Verduurzaming
Bollenteelt Binnenduinrand
2005-2007

Besluit

Het college besluit het volgende standpunt in te nemen over het rapport Sociaal
economische verkenningen:
Het college:
1. constateert dat de economische groei op termijn minder afhankelijk wordt
van werkgelegenheidsgroei en steeds meer van de groei van de
arbeidsproductiviteit.
2. constateert dat daarmee technologie en de beschikbaarheid van kennis
belangrijker worden voor onze concurrentiepositie.
3. acht op korte termijn geen belangrijke accentverschuivingen nodig, omdat er
nu nog werkgelegenheidsgroei in Noord-Holland Noord noodzakelijk is
vanwege de onevenwichtige woon-werkbalans. Op iets langere termijn
wordt wel een accentverschuiving voorzien, waarbij het beleid meer wordt
gericht op het versterken van de economische structuur dan op absolute groei
van de werkgelegenheid, met als uiteindelijk doel een hoge
arbeidsproductiviteit
4. geeft aan dat de resultaten van deze verkenningen met de resultaten van de
komende Noordvleugelconferentie en de evaluatie van het RegionaalEconomisch Stimuleringsprogramma richting zullen geven aan het
provinciale economische beleid op langere termijn.
5. vraagt de afdeling K & S aan te geven of en hoe onderzoek naar de sociaaleconomische ontwikkelingen kan worden herhaald om de twee a drie jaar.

Het college besluit het contract niet te verlengen, maar afhankelijk van de
beschikbaarheid van de Clipper Stad Amsterdam en het voorhanden zijn van dekking
van de kosten uit projectbegrotingen op ad hoc-basis de Clipper te contracteren. De
Clipper wordt zo gelijkgesteld aan willekeurig welke andere accommodatie voor
gastenontvangst.
Gedeputeerde Poelmann heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over dit punt.

Het college besluit:
a. Voor 11 projecten/doeleinden de voor 2004 geraamde maar niet
(volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan de Reserve uitgestelde
intenties (RUI) toe te voegen.
b. In 4 gevallen claims tot storting/handhaving in de RUI af te wijzen en in
2 gevallen te beslissen of al dan niet moet worden afgeweken van de
regel dat bedragen niet langer dan één jaar in de RUI gehandhaafd
moeten worden.
c. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief over dit besluit te
informeren.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het Programma Verduurzaming Bloembollenteelt
Binnenduinrand 2005-2007 en de daarin opgenomen vier hoofdlijnen
“voorbeeldprojecten duurzame bollenteelt”, “pilotprojecten herstructurering”,
“kennis, innovatie en onderzoek” en “handhaving en monitoring” en een
begroting van € 300.000,-
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Besluit
2.

3.
5.
Decentralisatie regionale
treindiensten

6.
Brief aan Minister van
Economische zaken voor een
interprovinciaal

De reeds beschikbare € 300.000 in de Deelverordening Landbouw en Visserij
Noord-Holland 2004 hiervooraan te wenden. Het beschikbaar stellen van nog
een bedrag van € 680.670 voor de uitvoering van het Programma af te wegen
bij de integrale afweging van voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota
2005;
Provinciale Staten te informeren over dit besluit middels bijgevoegde brief.

Het college besluit:
a. kennis te nemen van de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat van
28 oktober 2004, kennis te nemen van het resultaat van de analysefase en
kennis te nemen van het voorstel van het bestuur van het Interprovinciaal
Overleg (IPO) d.d. 14 december 2004 inzake de beantwoording van de brief
van de minister;
b. de minister het aanbod te doen een proces te starten dat onder voorwaarden
kan leiden tot een overname van de contractsector spoordiensten in NoordHolland, inclusief het doorrijden van de regionale spoordiensten tussen
Alkmaar en Amsterdam en Haarlem en Amsterdam (“verruimd aanbod”);
c. in te stemmen met het voorstel van het IPO bestuur om instemming te
verlenen aan bepaalde voorwaarden die de minister (tot nu toe) aan
decentralisatie stelt. Deze instemming betreft:
- betreffende de rijksbijdrage, dat deze structureel wordt opgenomen in de
BDU;
- betreffende de BTW na aanbesteding: indien geen compensatie kan worden
verleend uit het BTW-compensatiefonds wordt compensatie verleend onder
de in de brief gestelde voorwaarden en dan voor het deel van de kosten die
uit de bijdrage van het Rijk zijn betaald;
- betreffende de compensatie gebruiksvergoeding: dat deze gebaseerd is op de
dienstregeling zoals die geldt bij de start van de aanbesteding met als ijkjaar
2005. Aanpassing van de dienstregeling die leidt tot stijging van de
gebruiksvergoeding is voor rekening van de vervoerder;
- betreffende aanvullende wensen en eisen zoals nieuwe infrastructuur of
nieuwe stations: dat deze voor rekening zijn van de decentrale overheid;
- dat resterende middelen (d.i. de rijksbijdrage per dienst minus de werkelijke
kosten na aanbesteding) ten goede komt aan het regionaal verkeer en
vervoerbeleid waarbij wij als standpunt hanteren dat die ten goede komt van
de betreffende aanbestedende decentrale overheid.
d. door middel van bijgaande brief de besluiten onder b en c. mee te delen aan
de minister van Verkeer en Waterstaat met afschrift aan het bestuur van het
IPO en met de minister overleg aan te gaan;
e. de reactie van de minister af te wachten alvorens een besluit te nemen tot het
ingaan van een onderhandelingsfase leidend tot een definitief besluit over de
overname van spoordiensten;
f. provinciale staten via bijgaande brief te informeren en tevens de
portefeuillehouder te machtigen de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer
tussentijds te informeren over de stand van zaken.
Het college besluit:
– Een brief aan de Minister van Economische Zaken te sturen, met een voorstel
voor gezamenlijk onderzoek door de provincies Noord-Holland en Flevoland
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vogelonderzoek naar de
effecten van windenergie in
het IJsselmeergebied

–

7.
Lijst met (gedeeltelijk) goed
te keuren
bestemmingsplannen en
verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
8.
Herstellen houtrot aan
voorgevel Paviljoen
Welgelegen

9.
Civielrechtelijke procedure
Giele Sloopwerken B.V. /
Noord-Holland

naar de effecten van windenergie in het IJsselmeergebied;
In te stemmen met de inhoud van de brief en deze door de provincie Flevoland,
mede namens provincie Noord-Holland te laten versturen, een en ander onder
voorbehoud van instemming van GS Flevoland.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Oudeschild (Texel)

Het college besluit:
a. af te wijken van de provinciale aanbestedingsregels op grond van de
afwijkingsmogelijkheid: 'aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnd werk,
waarbij uitvoering door dezelfde aannemer efficiënter, sneller en daardoor
goedkoper kan zijn' ;
b. een opdracht te verstrekken aan JP. Leguijt B.V. conform de offerte van dit
bedrijf d.d. 6 december 2004;

Het college besluit:
a. Te stellen en verweer te voeren in de door Giele Sloopwerken B.V. middels
een verzetdagvaarding van 29 december 2003 gestarte civielrechtelijke
procedure tegen het dwangbevel van GS van 7 november 2003
uitgevaardigd tegen Giele Sloopwerken B.V. tot invordering van verbeurde
dwangsommen (en de tenuitvoerlegging daarvan);
b. de huisadvocaat middels een volmacht van de Commissaris der Koningin
opdracht te verlenen hiertoe de nodige stappen te ondernemen.

10.
Het college besluit:
Toetsingbrieven
rampenplannen naar 13
– de bijgevoegde toetsingsbrieven aan 13 gemeenten in de veiligheidsregio
gemeenten in veiligheidsregio
Noord-Holland Noord (NHN) vast te stellen en die aan B&W van de betrokken
Noord-Holland Noord-deel 1
gemeenten toe te sturen.
11.
Tussenrapportage Open
Source Software en Open
Standaarden

12.
Beslissing inzake
goedkeuring
Kostentoedelingsverordening
en
Omslagklassenverordening

Het college besluit:
– kennis te nemen van de Tussenrapportage Open Source Software en Open
Standaarden;
– de Tussenrapportage Open Source Software en Open Standaarden ter informatie
toe te zenden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
- de besluiten van de Algemene Vergadering van het hoogheemraadschap van
Rijnland d.d. 3 januari 2005 tot vaststelling van de
Kostentoedelingsverordening Rijnland 2005 en tot vaststelling van de
Omslagklassenverordening Rijnland 2005 goed te keuren;
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Rijnland 2005

-

13.
Grondverwerving voor
uitbreiding recreatiegebied
Geestmerambacht

dit besluit bij brief mede te delen aan gedeputeerde staten van de provincie
Zuid-Holland en dit college te verzoeken het hoogheemraadschap van
Rijnland te berichten over het gemeenschappelijk goedkeuringsbesluit.

Het college besluit:
a) dat de verwerving van de gronden die nodig zijn voor de realisatie van de
uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht geschiedt tegen
schadeloosstelling op onteigeningsbasis.
b) de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij brief te verzoeken
de aan onderdeel a) verbonden meerkosten voor zijn rekening te nemen;
c) de Bestuurscommissie uitbreiding Geestmerambacht te informeren door
toezending van een afschrift van de bij onderdeel b) bedoelde brief.

14.
Programma van eisen
aanbestedingen

Het college besluit:
1. De intensieve samenwerking met de gemeenten Alkmaar, Haarlem en
Hilversum op het gebied van openbaar vervoer voort te zetten, doch de
vastlegging hiervan in een bestuursovereenkomst achterwege te laten zodat
duidelijk is dat de wettelijke bevoegdheid ten aanzien van het openbaar vervoer
bij de provincie ligt.
2. Haarlem en Hilversum hierover te informeren ;
3. Provinciale Staten te informeren.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
P.Heemskerk
M.van Kanten
E. Klut
K.van Rijn
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

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

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. 18-01-2005 openbaar
Datum:18-01-2005

