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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 juli 2005
Onderwerp

Besluit

1.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de derde
- In te stemmen met het voor 1 jaar continueren van het onderhoudscontract met de
uitzonderingsclausule van de
firma Enterasys door aansluiting te zoeken bij de derde uitzonderingsclausule van
provinciale
de provinciale aanbestedingsregels 1999 (opdrachten waarvan kan worden
aanbestedingsregels voor het
aangetoond dat er onvoldoende geschikte gegadigden zijn);
met 1 jaar continueren van het
- In te stemmen met het afdekken van het koersrisico (contract in dollars, te betalen
onderhoudscontract met de
in september 2005), kosten risico-dekking € 19,- plus rentederving over reeds nu te
firma Enterasys
storten € 16.500,-.
- Toestemming te verlenen aan het hoofd van de afdeling I&A voor de verdere
afhandeling van de opdrachtverstrekking tot verlenging van het
onderhoudscontract met 1 jaar.
2.
Externe dienstverlening Team
Vergunningen, Afdeling
WNLO

3.
Toekenning ISV-budget
notitiegemeenten

4.
Wijziging deelverordening
vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie

Het college besluit:
- om in afwijking van de aanbestedingsregel dat bij opdrachten van meer dan
€ 20.000,- drie offertes dienen te worden gevraagd, het bureau Earth Vision BV,
zowel als het bureau Paas Consultancy in te laten huren ten behoeve van
ondersteuning bij de vergunningverlening bij het Team Vergunningen van de
Afdeling Water, Natuur, Landschap en Openluchtrecreatie voor de periode 1 juli
2005 tot en met 31 december 2005. De inhuur is een bevoegdheid van de
commissaris van de Koningin en zal separaat aan dit besluit geschieden.

Het college besluit:
Naar aanleiding van de ontvangen notities van de 45 ISV notitiegemeenten, voor een
reservering van een ISV-budget, als volgt te beslissen:
1. Voor 42 gemeenten het in de nota opgenomen geïndiceerde ISV-2 budget te
reserveren, al dan niet gekoppeld aan nadere verplichtingen zoals aangegeven in
de bijlage.
2. De notitie van de gemeente Diemen deels goed te keuren en vooralsnog een
lager bedrag dan het geïndiceerde bedrag te reserveren.
3. De notities van de gemeenten Oostzaan en Wijdemeren voorlopig vast te stellen
op basis van de door B&W vastgestelde ISV-2 notitie. Na ontvangst van de
door de gemeenteraad vastgestelde notitie zal tot definitieve reservering van het
budget voor deze gemeenten kunnen worden overgegaan.
4. Gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren voor besluitvorming over de
gemeenten Oostzaan, Wijdemeren en Diemen.
5. De gemeenten te informeren over deze besluiten van GS.
6. PS te informeren conform brief.

Het college besluit:
‐ de statenvoordracht met het wijzigingsbesluit van de deelverordening
vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie Noord-Holland 2004 vast te stellen;
‐ het wijzigingsbesluit van de deelverordening vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie Noord-Holland 2004 ter vaststelling voor te dragen aan PS;
‐ het wijzigingsbesluit van de deelverordening vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie Noord-Holland 2004 en de integrale tekst van de
deelverordening na wijziging, na vaststelling door PS te publiceren in het
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5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP) betreffende de overwegsituatie bij het Keern en de
Koepoortsweg in Hoorn

6.
Bereikbaarheid Media Park
Hilversum:
voorbereidingskrediet Extra
Investeringsimpuls

7.
Collectief Vraagafhankelijk
vervoer ZuidKennemerland/IJmond

provinciaal blad;
het puntensysteem zoals gehanteerd voor de tweede inschrijving ongewijzigd
vast te stellen ten behoeve van de derde inschrijving;
het financiële plafond van de deelverordening vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie Noord-Holland 2004 voor de derde inschrijving, tijdvak
01/10 tot en met 01/11, te verhogen tot € 5.246.322,-.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland een
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van maximaal € 615.000 (ex BTW)
ten behoeve van het project Bereikbaarheid Media Park Hilversum;
2. Het onder 1 genoemd bedrag ten laste te brengen van het Voorbereidingskrediet
Extra Investeringsimpuls binnen de UNA;
3. dat het bedrag onmiddellijk moet worden teruggestort aan de provincie indien
het project geen doorgang vindt;
4. Provinciale staten hierover te informeren middels brief.

Het college besluit:
1. Het bestek Europese aanbesteding Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer (CVV) in het vervoersgebied Zuid-Kennemerland/IJmond
vast te stellen.
2. De Bestuursovereenkomst OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond
2005 met de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond aan
te gaan.
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren.

8.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw mr.
P.J. Dijksteel (PvdA), inzake
SCP rapport “ Uit elkaars
buurt”
9.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden M. Schraal,
H. de Vries en A. Zeeman
(CDA), inzake Hartwinkels
10.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw

Het college stelt de antwoorden vast.
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Diktas-Noorderveen en
mevrouw Tjon-Fo (GL),
inzake wijksteunpunt
Wijkwaard.
11.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid drs. K.W.C.
Breunissen (GroenLinks),
inzake de
stofproblematiek/vergunningv
erlening bij Amsterdam Coal
Processing BV te Amsterdam
12.
Veenweidepakket Laag
Holland

13.
Robuuste verbinding van kust
tot kust

14.
5e Tranche Provinciale
Milieuverordening

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het voorstel voor een veenweidepakket zoals dat door het
Nationaal Landschap Laag Holland is opgesteld;
2. het pakket aan te bieden aan de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) met het verzoek met dit pakket in te stemmen.
3. het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied (POL) in zijn vergadering van
21 september 2005 om advies te vragen over het pakket en de eventuele reactie
van de minister van LNV;
4. naar aanleiding van de reacties van het POL en LNV te besluiten over het
veenweidepakket Laag Holland en bij een positief besluit van de minister van
LNV dit pakket toe te voegen aan de bestaande (natuur)gebiedsplannen voor
Laag Holland en vervolgens het ministerie van LNV te verzoeken het pakket
per 1 oktober 2006 op te nemen in de regeling Programma Beheer.

Het college besluit:
1. Te kiezen voor de brede variant voor de planvorming van de robuuste
verbinding van kust tot kust. Dit houdt in dat er een begrenzingenplan
natuur en een integraal uitvoeringsprogramma voor de functies
cultuurhistorie, natuur, water, landschap, landbouw en recreatie worden
gemaakt;
2. Een Landbouw Effectrapportage (LER) uit te voeren ten behoeve van de
planvorming van de robuuste verbinding;
3. Een subcommissie van het Provinciaal Overleg Landelijk Gebied (POL) in
te stellen voor het begeleiden van de planvorming;
4. Middels brief de Provinciale Staten hierover actief te informeren.

Het college besluit:
 het ontwerp-besluit tot wijziging van de Provinciale milieuverordening
Noord-Holland (vijfde tranche) vast te stellen;
 het ontwerp-besluit conform afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) vanaf 1
september tot 13 oktober 2005 ter inzage te leggen op grond van artikel
3:10 Algemene wet bestuursrecht;
 voorafgaand aan de terinzagelegging conform artikel 3:12 Algemene wet
bestuursrecht kennis te geven van het ontwerp-besluit;
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15.
Rapport Jansen over
wegentaak Hollands
Noorderkwartier

16.
Kwestie betreffende de
waterschapsgrens in
Amsterdam-Noord

17.
Aanvraag ESF subsidie
Mobiliteitstraject

18.
Outsourcing en aanbesteding
diensten I&A/FB

de provinciale milieucommissie (PPC) schriftelijk te consulteren inzake het
ontwerp-besluit.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Rapport van Bevindingen van de heer T. Jansen;
2. in afwachting van de standpuntbepaling van het college van hoofdingelanden
van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nog geen standpunt
over het wel/niet continueren van de wegentaak van het hoogheemraadschap in
te nemen;
3. het rapport ter kennis te brengen van Provinciale Staten zonder
standpuntbepaling gelet op punt 2.

Het college besluit:
• in te stemmen met het gezamenlijke advies van de hoogheemraadschappen
Hollands Noorderkwartier en Amstel, Gooi en Vecht, vervat in hun brief
van 28 april 2005, om - ter oplossing van de kwestie betreffende de grens
tussen hun beheersgebieden in Amsterdam-Noord – de huidige grens aldaar
, t.w. de Waterlandse Zeedijk, als de best denkbare te handhaven;
• Provinciale Staten door middel van brief in kennis te stellen en mede te
delen dat het college daarom geen aanleiding ziet provinciale staten een
voorstel te doen tot wijziging van de onderhavige waterschapsgrens.

Het college besluit:
A. De aanvraag procedure ESF subsidies voor het mobiliteitstraject op te
starten. Hierbij rekening houdend met de Provinciale aanbestedingsregels.
B. Daarnaast tevens te onderzoeken welke andere onderdelen van het
reorganisatieproces ESF subsidiabel zijn.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Business case outsourcing FB en I&A, de concept
Programma’s van eisen dienstverlening I&A en FB (PvE’s) en de concept
Selectieleidraden I&A en FB;
2. De business case voorlopig vast te stellen als uitgangspunt voor de
voorbereiding van de Europese aanbesteding diensten I&A en FB door de
Projectgroep Outsourcing met als beslispunten:
2.1 De diensten aan te besteden op het bestaande dienstverleningsniveau
van de afdelingen I&A en FB.
2.2 De diensten aan te besteden inclusief de overname (tegen boekwaarde)
van de bijbehorende activa.
2.3 De diensten aan te besteden volgens de in bijlage 2 genoemde indeling
in enkelvoudige en gecombineerde percelen.
2.4 De diensten Europees aan te besteden volgens de niet openbare
procedure met openbare voorselectie.
2.5 Als selectiecriteria vast te stellen:
- Uitsluitingscriterium:
• verklaring artikel 29 Europese Richtlijn Diensten (92/50/EEG);
- Selectiecriteria als minimale eis:
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inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering,
bereidverklaring verzekeringsmij.;
• integriteitsverklaring door bestuurders;
• de kwalitatieve en kwantitatieve geschiktheid van de onderneming,
hetgeen onder meer zou kunnen blijken uit:
- minimale jaaromzet van 4 keer de geraamde jaarlijks
opdrachtwaarde per perceel;
- de minimale omvang van het huidige personeelsbestand is
tenminste gelijk aan het aantal over te nemen medewerkers;
- minimaal 3 referenties van maximaal 3 jaar oud betreffende
overeenkomstige dienstverlening;
• verklaring dat gegadigde beschikt over een voor Nederlandse
verhoudingen gangbaar arbeidsvoorwaardenpakket;
• instemming met de overname van provinciaal personeel;
• instemming met het in de offertefase opleveren van informatie over
arbeidsvoorwaarden, functiekenmerken en salaris- en
personeelskosten;
• specifieke eis percelen I&A1 en I&A3: instemming met de
verplichting om samen te werken met andere dienstverleners en
provincie in relatie tot SAP-applicaties;
• specifieke eis percelen FB2, FB7 en FB9: gegadigde dient te kunnen
zorgdragen voor een cateringassortissement dat voor tenminste 50%
bestaat uit biologische producten;
• specifieke eis percelen FB2, FB7 en FB9: gegadigde dient te kunnen
zorgdragen voor instandhouding van de speciale dienstverlening,
room- en avondservice voor de leden van Provinciale Staten,
Gedeputeerde Staten en Directie;
FB6, FB8 en FB9: de gegadigde dient te kunnen beschikken over
drukkerij‐ en reprofaciliteiten buiten de vestigingslocaties van de
provincie;
alle percelen: het hebben van een kwaliteitswaarborgsysteem (zoals ISO);
Gewogen selectiecriteria:
• ervaring met insourcing (weging: 50%);
• sociaal beleid (opleidings- en ontwikkelmogelijkheden voor
personeel (weging: 30%);
• financiële gesteldheid (weging: 20%).
2.6 Pas na 2006 interne kostprijsberekening van de diensten I&A/FB in te
voeren.
2.7 De € 1 miljoen die de al gerealiseerde verzelfstandiging groenbeheer
extra heeft gekost niet van invloed te laten zijn op de besluitvorming
over uitbesteding van de diensten I&A/FB.
2.8 De budgetneutraliteit van outsourcing te meten volgens de in de
business case (pag. 7 e.v.) beschreven uitgangspunten t.a.v. de
uitbesteding diensten I&A/FB, beelddocumentatie en wagenparkbeheer/
vervoersmanagement gezamenlijk.
2.9 De kosten van boventalligheid als gevolg van het efficiency-effect bij
de marktpartijen mee te tellen bij de budgetneutraliteit van outsourcing.
2.10 De onderliggende notities als geheim aan te merken.
3. De intentie uit te spreken om op basis van de business case, de concept
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-

4.
5.
6.

7.

PvE’s, de concept leidraden I&A en FB en het Plan van aanpak uitbesteding
diensten I&A/FB tot besluitvorming te komen over outsourcing en
aanbesteding van de diensten van afdelingen I&A en FB, onderverdeeld in
de percelen:
° I&A1 ICT-beheer, bestaande uit de diensten
Beheer werkplekken
Technische applicatiebeheer en organisatie implementatie applicaties
Operationeel beheer fysieke databases
Operationeel beheer technische infrastructuur;
° I&A2 Telecom, bestaande uit:
- operationeel beheer telecommunicatievoorzieningen
° I&A3: de combinatie van I&A1 en I&A2
° FB1: Receptie, bewonersservice en telefonie
° FB2: Catering
° FB3: Dagelijks onderhoud en beheer
° FB4: Post en logistiek
° FB5: Archief en registratie
° FB6: Drukkerij, repro, fotografiediensten en beheer
beelddocumentatie
° FB7: de combinatie van FB1 en FB2
° FB8: de combinatie van FB4, FB5 en FB6
° FB9: de combinatie van FB1 t/m FB6
De Algemeen Directeur te machtigen het onder 3. genoemde besluit om advies
voor te leggen aan de Ondernemingsraad;
De Algemeen Directeur te machtigen het GO te informeren over dit besluit;
De Directeur Middelen te machtigen opdracht te verlenen voor een
operationele audit m.b.t. de business case, de concept PvE’s en de concept
Selectieleidraden;
De portefeuillehouder te machtigen Provinciale Staten te informeren over dit
besluit.

19.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- voor de verlaging van de Bijlmerdreef, ’s Gravendijkdreef en Geerdinkhofweg,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
gemeente Amsterdam Zuidoost
- voor de bouw van een zorgcentrum aan de Olympiadelaan, gemeente Amstelveen,
- voor het realiseren van versnellingsmaatregelen (“3 en 4”) ten behoeve van de
Zuidtangent West, gemeente Haarlem
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- bestemmingsplan “ Oostelijk Stadsdeel” (percelen Oosterhaven 26 t/m 28) van de
gemeente Medemblik
- bestemmingsplan Risdam 2004, gemeente Hoorn
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Stationseiland, gemeente Amsterdam
- Bestemmingsplan Wormerveer-Noordeinde, gemeente Zaanstad
- Bestemmingsplan Ouderkerkerplas e.o. eerste herziening gem. Ouder-Amstel,
(Bestemmingsplan Vondelpark, stadsdeel Oud-Zuid, gemeente Amsterdam,
- Bestemmingsplan de Vierhoek 2003, gemeente Heemskerk
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Vervolgtraject
Beeldkwaliteitplannen

21.
Anticiperend Grondbeleid

22.
Aanpassing beleid artikel 19
WRO

23.
AO Verplichting en
betaalbaarstelling

Besluit

Het College besluit:
• Kennis te nemen van de bijgaande notitie “Plan van aanpak Vervolgtraject
Beeldkwaliteitplannen”.
• In te stemmen met de volgende voorstellen:
o Een samenhangend beleidskader opgesteld, dat per gemeente
afleesbare informatie bevat.
o Dit samenhangend beleidskader noemen wij het “Provinciaal
Beleidskader Ruimtelijke Beeldkwaliteit, beleid landschap en
cultuurhistorie voor Noord-Holland” en ontstaat uit de integratie
van de Cultuurhistorische Regioprofielen en het
Landschapskatern. Door de integratie van deze twee beleidsnota’s
ontstaat kort gezegd een beeld van de ruimtelijke kwaliteit. De
begrippen “cultuurhistorie” en “landschap” worden dan ook breed
opgevat.
o Dit beleidskader krijgt de status van beleidsregels, net als de
oorspronkelijke twee beleidsnota’s.
o Voor Noord-Holland Noord wordt het Beleidskader uitgewerkt tot
op intergemeentelijk structuurplanniveau met de bedoeling een
bron van inspiratie voor de gemeenten te leveren. Dit tweede
rapport heeft als werktitel “Beeldkwaliteit Noord-Holland-Noord,
Inspiratieboek voor gemeenten” en bevat geen beleidsregels, maar
wel uitdagende voorbeelduitwerkingen van toepassingen van het
Provinciaal Beleidskader Ruimtelijke Beeldkwaliteit voor NoordHolland Noord.
o Op korte termijn wordt een voorstel gedaan over het proces van
beoordeling van beeldkwaliteitplannen door de provincie.
o Tevens behoort tot dit project het helder communiceren van de
inhoud en bedoeling van het Provinciaal Beleidskader Ruimtelijke
Beeldkwaliteit.

Het college besluit:
1. de notitie Richtlijnen financiele verwerking grondaankopen ingevolge het
krediet Anticiperend Grondbeleid vast te stellen;
2. Provinciale Staten actief te informeren over deze richtlijnen door middel van
verzending van de brief.

Het college besluit:
- tot aanpassing van hun beleid met betrekking tot de toepassing van artikel 19
WRO;
- de Noordhollandse gemeente- en stadsdeelbesturen hiervan in kennis te stellen
door toezending van een circulaire en een beleidsnotitie;
- provinciale staten op gelijke wijze in kennis te stellen van het aangepaste
beleid.

Het college besluit:
- in te stemmen de AO Verplichting en betaalbaarstelling.
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Subsidieplafond
Deelverordening
buurtbusprojecten 2005

25.
Exploitatieresultaat Stichting
Verkeer. Advies boekjaar
2004

Besluit

Het college besluit:
- Het subsidieplafond voor de Deelverordening Buurtbusprojecten Noord-Holland
2005 vast te stellen op € 54.000,= voor het jaar 2005 en dit te publiceren in het
Provinciaal Blad.

Het college besluit:
1.
In te stemmen met het toevoegen van het provinciale aandeel in het
exploitatieresultaat van de Stichting Verkeer.Advies over het boekjaar 2004 ad
€ 18.390,- aan de algemene reserve van deze stichting onder de nadrukkelijk
voorwaarde dat bij opheffing van de stichting het overschot pro rato wordt
terugbetaald aan haar opdrachtgevers.
2.

26.
Overdracht loden-beelden aan
Rijksmuseum

Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief.

Het college besluit:
- In te stemmen met het voorstel van het Facilitair Bedrijf de zes loden Righettibeelden alsmede het lodenbeeld van een onbekende kunstenaar/atelier,
voorstellende Mercurius, aan de provinciale kunstcollectie te onttrekken en om niet
in eigendom over te dragen aan de Staat der Nederlanden, ter plaatsing in het
Rijksmuseum te Amsterdam met vermelding van de provincie Noord-Holland als
schenker.

27.
Verslag Coördinatiecommissie Het college besluit:
Regionale Samenwerking
- kennis te nemen van het verslag van de Coördinatiecommissie (CoCo) Regionale
Amsterdam 10-06-2005
Samenwerking Amsterdam d.d. 10 juni 2005.

28.
Waterprojecten in Makuyuni,
Manyara Ranch, Tanzania:
bouw dam en aanleg van
kanalen.

29.
Groene AS

Het college besluit:
Op basis van de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking 2004 een bedrag van
A) € 24.935,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van een dam in Makuyuni, Manyara
Ranch, Tanzania ; en
B) € 24.957,-- beschikbaar te stellen voor de aanleg van kanalen ten behoeve van de
watervoorziening (floodplains) in Makuyuni , Manyara Ranch, Tanzania.

Het college besluit:
a: de statusrapportage Groene AS ter kennisgeving aan te nemen;
b: indien een eventueel structurele financieringstekort voor de Groene AS projecten het
gevolg is van het wegvallen van rijksgelden, zal dit in beginsel niet door de provincie
worden aangevuld;
c: via bijgaande brief de statusrapportage ter informatie aan te bieden aan provinciale
staten.
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30.
Mountainbiken in het
Noordhollands Duinreservaat

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het advies van de Statencommissie NLWM over het
mountainbiken in het Noordhollands Duinreservaat;
2. het advies van de Statencommissie NLWM over te nemen zodat de huidige
proefregeling voor het mountainbiken definitief wordt gemaakt, waarbij
van maandag tot en met zaterdag het fietsen op onverharde paden blijft
toegestaan tot 10.30 uur en deze wordt uitgebreid met de zondag tot 10.30
uur.
3. PWN in bijgaande brief te informeren over dit besluit en daarbij te
verzoeken na te gaan hoe de situatie ten aanzien van het mountainbiken
zich ontwikkelt en over een jaar hierover aan de Commissie NLWM te
rapporteren;
4. de brief aan PWN ter kennisname te brengen van Provinciale Staten.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.van Kanten
M.Ottevanger
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

18, 26, 27, 28,
3, 19, 20, 21, 22, 23,
8, 9, 10,
1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 29, 30
4, 5, 6, 7, 24, 25,

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. 19-07-2005 openbaar
Datum:19-07-2005

