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1.  
Voornemen tot op afstand 
plaatsen Stivas 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport “onderzoek outsourcing Stivas 
werkzaamheden” van K+V 

2. kennis te nemen van het standpunt van het Algemeen Bestuur van Stivas 
neergelegd in brief nr 2005091 

3. kennis te nemen van de notitie consultatie statenleden/bestuursleden Stivas 
inzake op afstand zetten van Stivas 

4.  Stivas op afstand te willen zetten van de provincie en hierbij een 
overgangstermijn in acht te nemen tot 1 september 2006, waarbij de uitvoering 
van de dagelijkse werkzaamheden wordt gegarandeerd.  

5. de provinciale zeggenschap, vastgelegd in de statuten van Stivas af te stoten en 
het bestuur van Stivas te verzoeken de statuten dienovereenkomstig aan te 
passen. 

6. de besluiten onder 4 en 5 voor advies voor te leggen aan de OR, krachtens 
WOR, art. 25, lid 1 onder b. 

  
2. 
 Uitvoering amendementen en 
moties bij 
programmabegroting 2006 
 

 
Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van het overzicht van de door Provinciale Staten aangenomen 
amendementen en moties tijdens het begrotingsdebat en de voorstellen tot 
uitvoering. 

b. Moties met financiële claims te betrekken bij de integrale afweging van 
middelen bij de voorjaarsnota 2006 of de kaderbrief 2007. 

c. Een rapportage over de uitvoering van de aangenomen moties op te nemen in de 
voorjaarsnota 2006 en de kaderbrief 2007. 

d. Provinciale Staten per brief te informeren over de wijze waarop de moties en 
amendementen zullen worden afgehandeld. 

  
3. 
 Inventarisatie 
subsidiesystematiek WNLO, 
RWB en ELM en voorstel 
egalisatiereserve 
 

 
Het college besluit: 

1. aan de in bijlage 2 grijs gearceerde organisaties met ingang van 1 januari 2007 
uitsluitend ‘tekortsubsidies’ te verstrekken; 

2. bij de in bijlage 2 genoemde organisaties de toets aan het behoeftecriterium (de 
‘vermogenstoets’) niet toe te passen op de subsidieverleningen voor de periode 
vanaf 1 januari 2007; 

3. de Beleidsregel procedure begrotingssubsidies zoals verwoord in bijlage 1 vast 
te stellen;  

4. de Beleidsregel procedure begrotingssubsidies van toepassing te verklaren vanaf 
             1 januari 2006 voor de instellingen zoals opgenomen in besluit 2005-28337  
             (zie bijlage 3); 

5. de Beleidsregel procedure begrotingssubsidies van toepassing te verklaren vanaf 
             1 januari 2007 voor de instellingen zoals opgenomen in bijlage 2; 

6. de Beleidsregel procedure begrotingssubsidies te publiceren in het Provinciaal 
Blad;  

7. Provinciale Staten door middel van inliggende brief hiervan in kennis te stellen; 
8. betrokken organisaties bij brief te informeren over de beleidsregel; 
9. de automatisch jaarlijkse prijs- en looncompensatie per 1 januari 2007 voor alle 

door de provincie gesubsidieerde instellingen te laten vervallen en de 
organisaties te verzoeken de stijging van organisatiekosten op te nemen in hun 
eigen begroting; 

10. de directie Beleid te vragen een plan van aanpak te formuleren voor de 
vervolgactiviteiten 2006. 
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4. 
 Voorstel gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels 
door aansluiting te zoeken bij 
de 2e uitzondering inzake het 
inhuren van externe 
projectleiders voor de 
Strategisch Groenprojecten 
Haarlemmermeer Groen en 
Tussen IJ en Z en het project 
Groene AS en het Project voor 
het FINH-programma “ 
Projecten in 
Landinrichtingsgebieden 
 

 
Het college besluit: 

1. Achteraf de drie voorstellen te sanctioneren om gebruik te maken van de 
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels door aansluiting te 
zoeken bij de tweede uitzondering van de provinciale aanbestedingsregels 
(aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnde opdracht, waarbij uitvoering 
door dezelfde opdrachtnemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan 
zijn) inzake het inhuren van externe projectleiders voor de volgende 
projecten: 
- Strategisch Groen Projecten  Haarlemmerméér Groen en Tussen IJ en Z; 
- Groene AS; 
- FINH-programma “Projecten in Landinrichtingsgebieden”. 
 

2. Toestemming te verlenen aan de sectormanager Realisatie om de opdracht 
tot inhuren te verlenen. 
 

3. Toestemming te verlenen aan de sectormanager Realisatie om de opdracht 
te verlengen tot 1 april 2006. 

 
  
5. 
 Opheffen Sociaal 
Economisch Overlegorgaan 
Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 
In navolging van het besluit d.d. 22 november jl. (nr. 2005-48182) inhoudend het 
Sociaal Economisch Overleg in de toekomst op andere leest te schoeien; 

- Het Sociaal Economisch Overlegorgaan Noord-Holland (SEON) met ingang van 
1 januari 2006 op te heffen; 

- Hiermee het instellingsbesluit zoals vastgesteld op 29 maart 2005 (GS-besluit nr. 
2005-11259) in te trekken; 

- Middels bijgevoegde brief PS actief te informeren over dit besluit. 
  
6. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid A.A. de Vries 
(SP) over motorboten in het 
Twiske 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
7.  
Reserve uitgestelde intenties 
(RUI) 
 

 
Het college besluit: 

a. Voor 22 projecten/doeleinden de voor 2005 geraamde maar niet (volledig) in 
dat jaar uitgegeven bedragen aan de Reserve uitgestelde intenties (RUI) toe te 
voegen. 

b. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief over dit besluit te 
informeren. 

  
8. 
Partiële herziening streekplan  
Noord-Holland Noord ten 
behoeve van 
Wieringerrandmeer 
 

 
Het college besluit: 

a. Onder voorbehoud van nog in te winnen adviezen van en te voeren overleg met 
externe partijen en onder voorbehoud van de uitkomsten van de Strategische 
Milieubeoordeling in te stemmen met het concept van de ontwerp herziening 
van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord ten behoeve van het 
Wieringerrandmeer, in het bijzonder ten aanzien van de gedeeltelijke wijziging 
van de aanduiding ‘uitsluitingsgebied’ in ‘ zoekgebied’ in het plangebied van 
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het project Wieringerrandmeer. Het gaat hier bij om:  
- de provinciale ecologische hoofdstructuur 
- de omvang van het stiltegebied  
- het vervallen van de status van “groene waarden en open ruimte” 
- het gebied met de status aardkundig monument in de omgeving van Den 

Oever en Hippolytushoef (t.b.v. functie wonen); 
- het gebied met de status aardkundig monument in de omgeving van de 

oostelijke oever van het Amstelmeer (t.b.v. functie verblijfsrecreatie) 
b. Het concept van de ontwerp-herziening vrij te geven voor: 

- Advisering door de Provinciale Planologische Commissie; 
- Extern overleg met maatschappelijke organisaties  

  
9.  
Ter visie legging ontwerp 
partiele herziening van 
Streekplan Noord-Holland 
Zuid; verlenging reservering 
banenstelsel Schiphol 
 

 
Het college besluit: 

a. De partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid ten behoeve van 
de verlenging planologische reservering banenstelsel Schiphol tot 1 april 2008 
met ingang van 2  januari 2006 ter visie te leggen. 

b. De ontwerp-herziening toe te zenden aan de gemeentebesturen  in het 
streekplangebied Noord-Holland Zuid. 

c. Ter voorkoming van onduidelijkheden in de ontwerp-tekst te vermelden dat het 
geprojecteerde tracé van de N201 door Schiphol-Zuid Oost toe gevoegd wordt 
aan de streekplankaart.  

  
10.  
Opdracht ontwikkelen Lange 
termijn visie Schiphol 
 

 
Het college besluit: 

1. De Programmamanager Schiphol opdracht te geven een notitie op te stellen 
t.b.v. het ontwikkelen van een visie voor de luchthaven voor de middellange en 
zeer lange termijn, met een agenda op hoofdlijnen en een stappenplan voor de 
verdere uitwerking. 

2. Deze hoofdlijnennotitie voor medio februari in het College te bespreken en vast 
te stellen. 

3. De visie in vervolg daarop uit te werken. 
  
11.  
Jaarprogramma en 
meerjarenprogramma 
onderhoud provinciale 
weginfrastructuur 2006-2010 
 

 
Het college besluit: 

• het jaarprogramma 2006 en meerjarenprogramma 2006-2010 onderhoud 
provinciale weginfrastructuur (MPO wegen) vast te stellen; 

• bij jaarrekening 2005 voor te stellen de resterende middelen 2005, die benodigd 
zijn voor doorgeschoven activiteiten van 2005 naar 2006, over te hevelen naar 
2006 via een bestemmingsreserve dan wel een voorziening en bij voorjaarsnota 
2006 vervolgens deze middelen ten behoeve van deze activiteiten formeel 
beschikbaar te stellen; 

• het MPO wegen aan de staten te zenden en de statencommissie WVV in 
overweging te geven het MPO wegen door middel van een statenvoordracht ter 
besluitvorming aan Provinciale Staten aan te bieden. 

  
12.  
Onteigening ten behoeve van 
de omlegging van de 
 N 201 in de gemeenten 
Haarlemmermeer en Aalsmeer 
 

 
Het college besluit: 

1. De Minister van Verkeer en Waterstaat te verzoeken om te bevorderen dat de 
Kroon, overeenkomstig artikel 72a der Onteigeningswet, een besluit neemt 
krachtens welke onteigening kan plaatsvinden ten behoeve van de omlegging 
van de N201 in de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer; 

2. Provinciale Staten over dit besluit actief te informeren. 
  
13.   
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N201 overeenkomst PNH-PU 
 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorwaarden waaronder de provincie Noord-Holland het 

tracedeel Amstelhoek van het project N201+ op Utrechts grondgebied 
realiseert; 

2. De bijgevoegde ontwerpovereenkomst vast te stellen en de portefeuillehouder 
V&V te machtigen zo nodig wijzigingen van ondergeschikt belang aan te 
brengen en de overeenkomst te ondertekenen. 

  
14.  
Overeenkomst N201 met 
Schiphol 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorwaarden die Schiphol stelt aan haar bijdrage van 
maximaal  € 12,-  miljoen  aan het project N201+; 

2. De bijgevoegde ontwerpovereenkomst vast te stellen en de 
portefeuillehouder V&V te machtigen zo nodig wijzigingen van 
ondergeschikt belang aan te brengen en de overeenkomst te ondertekenen. 

  
15.  
Zuidtangent Spaarnepassage 
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de rapportage van het onderzoek Zuidtangent 
Spaarne-onderzoek; 

2. Kennis te nemen van het besluitvormingsproces tot nu toe; 
3. In te stemmen met het financieringskader, zoals dat gehanteerd gaat worden 

bij het verzoek van Haarlem tot bijdrage: 
• Voor de tunnel als dedicated OV-infrastructuur zal 100% financiering 

voorgesteld worden; 
• Voor de brede brug, waarbij de Zuidtangent vlotter door kan stromen 

omdat de doorstroming van het autoverkeer wordt verbeterd, zal een 50% 
bijdrage worden voorgesteld. 

• Omdat de 0+ variant geen infrastructurele OV-maatregelen kent en geen 
toekomstvaste oplossing is, zal voorgesteld worden geen bijdrage vanuit de 
Extra Investeringsimpuls Noord-Holland te geven. 

 
  
16. 
 Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), over 
reorganisatietraject NHPP 
/RPCP’s 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
17.  
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), over 
jeugdzorg 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
18. 
 Bijdrage ecoduct Laren A1 
 

 
Het college besluit: 

1. Voordracht en ontwerpbesluit Regionale bijdrage Ecoduct Laren vast te 
stellen; 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen in het kader van begroting 2006 een 
begrotingspost vast te stellen van € 2,5 miljoen t.b.v. een subsidie aan de 
Staat der Nederlanden (Rijkswaterstaat) voor de realisatie van Ecoduct 
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Laren en deze ten laste te brengen van het project voorfinanciering 
grondaankoop PEHS (tweede tranche) binnen de UNA.  In de te zijner tijd 
af te sluiten overeenkomst wordt opgenomen dat partijen gehouden zijn het 
hiervoor genoemde bedrag terug te betalen.  

3. Voordracht en ontwerpbesluit toe te zenden aan Provinciale Staten. 
4. In bijgaande brief Rijkswaterstaat te informeren over dit besluit. 

  
19. 
 EXINH projecten: - DE-04 
Realisatie Facility Center voor 
maakindustrie duurzame 
energietechnieken 
-DE-05 Realisatie ATO 
Kenniscentrum voor duurzame 
energie 
-DE-06 
Financieringsinstrument voor 
Bevordering Innovatieve 
Duurzame energietechnieken. 
 

 
Het college besluit: 

a. Provinciale staten te verzoeken ten behoeve van de  EXINH projecten DE-04, 
DE-05 en DE-06 binnen de bestemmingsreserve UNA een bedrag van € 7 
miljoen te bestemmen voor het impulsprogramma Duurzame Energie 
Noordkop binnen de EXIN-H en in het kader van de begroting 2006 de 
volgende begrotingsposten vast te stellen: 

a. € 2,5 miljoen t.b.v. een tekortsubsidie aan ATO voor realisatie 
van het Facility Center (EXINH project DE-04 ); 

b. € 800.000,- t.b.v. een subsidie aan ATO te Den Helder voor 
het professionaliseren van de organisatie Kenniscentrum 
Duurzame Energie (EXINH project DE-05,); 

c. € 3.700.000,-  voor een Ontwikkelingsfonds ter bevordering 
van innovatieve duurzame energietechnieken  (EXINH 
project DE-06).  

b. De voordracht en het ontwerp-besluit EXINH-bijdragen aan projecten De-04, 
DE-05 en DE-06 die dit beschrijven in hun samenhang te beschouwen en vast 
te stellen; 

c. De uitwerking van de projecten op de volgende manier vorm te geven: 
1.  De overdracht van kennis ten behoeve van de verdere ontwikkeling en 

innovatie op het gebied van duurzame energie aan te merken als een 
dienst van algemeen economisch belang en deze openbare 
dienstverplichting binnen het gebied Noord-Holland gedurende ten 
minste vier jaar te laten uitoefenen; 

2. aan de Stichting Associatie Technologie Overdracht Noord-Holland 
(ATO) de uitdrukkelijke opdracht te geven de hiervoor onder c1. 
bedoelde openbare dienst uit te oefenen door middel van de uitvoering 
van de EXINH projecten DE-04 en DE-05; 

3. De hoogte van de compensatie voor de uitoefening van de openbare 
dienstverplichtingen die aan ATO wordt verstrekt, vast te stellen op 
maximaal € 2.500.000,- voor EXINH-04 en € 800.000,- voor EXINH 
DE-05 (zie onder 2 c. en de Samenvatting); 

4. Aan ATO een regeling op te leggen inzake terugbetaling van eventuele 
overcompensatie (zie onder de Samenvatting); 

5. de onder a, c 2, c 3 en  c 4, genoemde besluiten vast te leggen in 
subsidiebeschikkingen ingevolge titel 4.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 

6. het steunvoornemen ten aanzien van het 
financieringsinstrument/ontwik-kelingsfonds ter bevordering van 
innovatieve duurzame energietechnieken  (EXIN-H project DE-06) aan 
te melden bij de Europese Commissie conform artikel 88, derde lid, 
van het EG-Verdrag; 

7. conform artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag geen uitvoering te 
geven aan het ontwikkelingsfonds voordat instemming is verkregen 
van de Europese Commissie; 

d. de voordracht en het ontwerpbesluit door middel van bijgaande brief aan 
provinciale staten aan te bieden 
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20.  
Richtlijnen Integrale 
Effectrapportage 
Wieringerrandmeer 
 

 
Het college besluit: 

- De richtlijnen voor het Integrale effectrapport Wieringerrandmeer vast te stellen 
overeenkomstig het advies van de Commissie mer met uitzondering van de laatste 
drie genoemde aandachtspunten in hoofdstuk 6.5, Financieel-economische 
onderbouwing, van het Advies voor richtlijnen; 

- In afwijking van de Startnotitie in te stemmen met het achtereenvolgens uitvoeren 
van SMB en MER; 

- In te stemmen met de nadere uitwerking van de bouwstenen voor het planconcept 
2A waardoor op onderdelen mogelijk afgeweken wordt van de Startnotitie; 

- Provinciale Staten actief te informeren door de inliggende brief te zenden aan de 
statengriffier. 

  
21.  
Uitvoeringsprogramma “ Op 
de Branche betrokken” 
Realisatie van tien 
branchedocumenten in het 
kader van Wet Milieubeheer 
 

 
Het college besluit: 
1. Uitvoering te geven aan het Uitvoeringsprogramma “Op de branche  
     betrokken” dat resulteert in tien branchedocumenten; 
2. Het branchedocument Sorteerbedrijven vast te stellen; 
3. De overige 9 branchedocumenten t.z.t. op de b agenda te plaatsen en ter kennisgeving  

vast te stellen.  
  
22. 
 Normering regionale 
waterkeringen/Verordening 
Waterkering West-Nederland 
 

 
Het college besluit: 

a. de Nota van Beantwoording van de Verordening waterkering West-Nederland 
vast te stellen; 

b. bijgaande voordracht aan PS met het daarbij behorende ontwerpbesluit tot 
vaststelling van de Verordening Waterkering West-Nederland (inclusief 
kaarbijlagen en met toelichting) vast te stellen; 

c. kennis te nemen van een vergelijkend overzicht van de geldende en nieuwe 
verordening; 

d. kennis te nemen van een toelichting op de veiligheidsnormen voor regionale 
waterkeringen en de samenhang met de normen voor primaire waterkeringen 
en wateroverlast;  

e. Provinciale Staten kennis te laten nemen van de Nota van Beantwoording, een 
vergelijkend overzicht van de geldende en de nieuwe verordening en een 
toelichting op de samenhang tussen  normen voor waterkeringen en 
wateroverlast door deze als bijlage aan de statenvoordracht toe te voegen; 

f. de portefeuillehouder voor water te machtigen de voordracht zo nodig aan te 
passen, indien de besluitvorming in GS van Utrecht, Zuid-Holland of 
Gelderland daartoe aanleiding geeft; 

g. de voordracht en het ontwerpbesluit (ter vaststelling) aan PS aan te bieden; 
h. de provincie Zuid-Holland te verzoeken om uiterlijk in de eerste week van 

januari 2006 de Nota van Beantwoording toe te sturen aan de indieners van 
een zienswijze. 

  
23. 
 Verlenging tijdelijk contract 
via Elias Communicatie 
 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met een eenmalige verlenging van een tijdelijk contract van 1 
januari t/m uiterlijk 30 juni 2006 met Elias Communicatie met gebruikmaking 
van de uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels; 

- Toestemming te verlenen aan het afdelingshoofd van afdeling Communicatie 
om de opdracht tot uitvoering van de offerte te verlenen. 

 
  
24.   
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Meldpunt regellast; reactie op 
ingekomen meldingen 
 

Het college besluit: 
a. kennis te nemen van de in het bij het ontwerpbesluit gevoegde overzicht met 

meldingen die in 2005 zijn binnen gekomen bij het digitaal ‘Meldpunt 
regellast’ van de provincie. 

b. op de meldingen 1,  6 en 7 uit het  overzicht geen actie te nemen. 
c. de meldingen 2, 3, 4, 5, 8  en 10  uit het overzicht te betrekken bij de 

implementatie in de eerste helft van 2006 van de resultaten van  het 
doorlichtingsonderzoek door  ‘SIRA Consulting BV’ van de provinciale 
regelgeving. 

d. op de meldingen 9 , 11 en 12  inhoudelijk te reageren. 
e. van de onder b. tot en met d. genoemde besluiten  melding te maken aan de 

inzenders (via  e-mail en  het digitaal ‘Meldpunt regellast’). 
f.  in 2006 het digitaal ‘Meldpunt regellast’ te continueren in de huidige opzet. 

  
25. 
 Preventief financieel toezicht 
gemeenten 2006 
 

 
Het college besluit: 

a. Voor het jaar 2006 preventief toezicht in te stellen overeenkomstig artikel 
203, eerste lid van de Gemeentewet voor de gemeenten Bergen en Velsen. 

b. Voor de gemeente Drechterland voor het jaar 2006 preventief toezicht in te 
stellen overeenkomstig artikel 203, tweede lid van de Gemeentewet; 

c. Aan de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland, Wognum, Obdam en 
Wester-Koggenland  mee te delen, dat het preventief toezicht ex artikel 21 van 
de Wet algemene regels herindeling ook in 2006 zal gelden. 

  
26.  
Opheffen functies huidige 
organisatie 
 

 
Het college besluit: 

1. De functies in de huidige organisatie per 1 januari 2006 op te heffen met 
uitzondering van de functies vallende binnen de diensten waarbij sprake is van 
outsourcing en de functies vallende binnen het kabinet, de Statengriffie en 
concercontrolling; 

2. De nieuwe functies, zoals vermeld in de inrichtingsplannen, per 1 januari 2006 
in werking te stellen. 

  
27. 
 Goedkeuring 
ondermandaatlijsten directies 
 

 
Het college besluit: 

- de ondermandaatlijsten van de directies Beleid, Middelen, SHV en B&U, 
vastgesteld door de provinciesecretaris op 14 december 2005, goed te keuren. 

  
28. 
 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: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

- realiseren 9 windturbines langs het Noordhollandsch Kanaal nabij 
Burgervlotbrug, gemeente Zijpe,  

- Verlegging gedeelte N 201, Uithoorn 
- bouw van 4 woningen aan de Boedijnhof te Hoorn,  
- voor een schapenstal, Westerstraat 96 te Sijbekarspel, gemeente Noorder-

Koggenland,  
- realiseren van twee kiosken op de Boulevard in Egmond aan Zee, gemeente 

Bergen,  
- voor woningbouw in het gebied Bovenkerk Zuid, gemeente Amstelveen,  

 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan Bergen Noord, gemeente Bergen,  
- bestemmingsplan De Vork, gemeente Heerhugowaard 
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29. 
 Hernieuwd besluit ‘ Partiele 
herziening van het 
bestemmingsplan Purmerland 
1989, Purmerland 96’ . 
 

 
Het college besluit: 

- goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan ‘ Partiele herziening van het 
bestemmingsplan Purmerland 1989, Purmerland 96’. 

- reclamant mee te delen, dat de bedenkingen aanleiding hebben gegeven aan het 
plan ‘ Partiele herziening van het bestemmingsplan Purmerland 1989, Purmerland 
96’ de goedkeuring te onthouden; 

  
30.  
Aanvragen uitzondering op 
provinciale 
aanbestedingsregels 
 

 
Het college besluit: 

- met gebruik making van de uitzondering als bedoeld in artikel 6 punt 1, sub a van 
de aanbestedingsregels Provincie Noord-Holland 2005, in te stemmen met de 
verlenging van de inhuur van een 6-tal externe krachten ten behoeve van sector 
vergunningverlening van directie SHV. 

  
31. 
Grenscorrectie 
Medemblik/Wieringermeer 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de brief van de gemeenteraad van Medemblik d.d. 22 
november 2005, waarin medegedeeld dat zij een compromis hebben 
aangeboden aan de gemeente Wieringermeer over de grenscorrectie; 

2. de brief ter kennis te stellen aan PS 
  
32.  
Verlenen van een ontheffing 
ex art. 68 Flora- en faunawet 
 

 
Het college besluit: 

1. in te trekken de op 22 november 2005 met kenmerk 2005-39851 aan de 
Faunabeheereenheid Noord-Holland verleende ontheffing voor het doden van 
smienten, grauwe ganzen en kolganzen conform artikel 68 van de Flora- en 
faunawet en het Beleidskader Faunabeheer; 

2. opnieuw ontheffing te verlenen aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland 
voor het doden van smienten, grauwe ganzen en kolganzen conform artikel 68 
van de Flora- en faunawet en het Beleidskader Faunabeheer, gehoord het 
Faunafonds. Deze ontheffing is op enkele punten aangepast ten opzichte van de 
thans vervallen ontheffing; 

3. de Faunabeheereenheid te berichten over dit besluit door middel van 
bijgevoegde brief. 

  
33.  
Notitie Natuurcompensatie in 
Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie Natuurcompensatie in Noord-Holland.  
2. In te stemmen met de adviezen in deze notitie, te weten:  
a.) de provinciale “Gedragslijn voor compensatie“ (2000) via het internet meer 

toegankelijk te maken voor in- en extern gebruik, en  
b.) aanvullend op de provinciale “Gedragslijn voor compensatie” een “Praktische 

handreiking” voor provinciale medewerkers op te stellen.  
3. De notitie Natuurcompensatie in Noord-Holland ter informatie naar Provinciale 
    Staten te sturen. 

  
34.  
Toepassing 
uitzonderingsclausule 
aanbestedingsregles voor 
inhuur van interim-
management bureau 
Grondzaken afdeling Beheer 
en Uitvoering 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels bij de opdrachtverlening interim-management 
bureau Grondzaken van de afdeling Beheer en Uitvoering om reden dat het 
veranderen van opdrachtnemer t.b.v. de nieuwe opdracht leidt tot: 
onoverkomelijke technische problemen met reeds aangeschafte apparatuur en/of 
werk resp. transitiekosten waardoor de kosten voor uitvoering van de opdracht 
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 significant stijgen. 
  
35.  
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders NV WRK 12 
januari 2006 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de begroting 2006 van NV WRK Watertransportmaatschappij 

Rijn-Kennemerland  die zal worden behandeld in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 12 januari 2006 

2. in te stemmen met de benoeming van de heer R.R. Kruize  tot president-directeur 
van WRK 

3. Gedeputeerde Poelmann te machtigen de provincie tijdens deze AVA te 
vertegenwoordigen 

  
36.  
Toepassing 
uitzonderingsclausule 
aanbestedingsregels voor 
inhuur van diensten 
aanspreekpunt 
contractenbeheer  
 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels bij de opdrachtverlening voor inhuur van diensten 
als aanspreekpunt contractenbeheer om reden, dat het veranderen van 
opdrachtnemer t.b.v. de nieuwe opdracht leidt tot: onoverkomelijke technische 
problemen met reeds aangeschafte apparatuur en/of werk resp. transitiekosten 
waardoor de kosten voor uitvoering van de opdracht significant stijgen; 

  
37.  
Verslag Werkbezoek 
Suriname Projecten 
Ontwikkelingssamenwerking 
20-28 oktober 2005. 
 

 
Het college besluit: 

- het verslag van de reis naar Suriname van 20-28 oktober 2005 in verband met de 
monitoring van projecten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking voor 
kennisgeving aan te nemen. 

  
38. Programma’s en lijsten 
met toezegginggen 
ambtsbezoeken cvdK aan 
Bussum, Amstelveen, 
Medemblik, Langedijk, 
Wormerland en Naarden 
 

Het college besluit: 
Kennis te nemen van de programma’s en lijsten met toezeggingen van de op 23 en 30 
september, 14 en 21 oktober, 2 november en 2 december 2005 door de commissaris van 
de Koningin afgelegde ambtsbezoeken  aan de gemeenten Bussum, Amstelveen, 
Medemblijk, Langedijk, Wormerland en Naarden en kennis te nemen van de gedane 
toezeggingen om onder de aandacht van GS te brengen: 
Bussum:  -  Het in overleg met de NS pleiten voor roetfilters op dieseltreinen  
                  - Het op termijn  ontstaan van 4 gemeenten in het Gooi 
Amstelveen:   geen toezeggingen 
Medemblik: - Het binnenvaartschipproject ‘Medemblik op het kruispunt van land en      

water’ waarvan de financiering nog niet rond is, er is nog een tekort van 
€ 325.000 

                        - Het  z.s.m. na 17 november  benoemen van een wnd burgemeester 
                        - Het bij de provincie doen van een beroep op ondersteunende middelen 

t.b.v. het fusieproces 
          - Het verlenen van bankgarantie door de provincie voor het tekort van de  
                          Stoomtram 
Langedijk:   - Het verzoek om de provinciale infrastructuur gelijke tred te doen houden 

met de ontwikkeling van de woningbouw en aanleg van 
bedrijventerreinen, in het 

                          bijzonder de vergroting van de capaciteit van de N 504 in relatie met de 
ontwikkeling bedrijventerrein Breekland 

                       - Het verstrekken aan de cliëntenraad van het bureau Jeugdzorg van de 
maand-staat jeugdzorg. 

Wormerland:  geen toezeggingen 
Naarden:       - Het niet doen vermelden in de notitie van GS over de gemeentelijke 
                          herindeling van het Gooi van de voorkeur van de provincie 
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           - Aan te geven hoe zelfstandig een gemeente kan zijn als de provincie 
                           besluiten terugdraait ( n.a.v. Naardense richtlijnen over begraven   
                           op eigen terrein 
                        -  Het voorstel van de Historische Haven Naarden om bagger uit de   

trekvaart te gebruiken voor geluidswallen ( geluidsschermen langs 
verkeersweg) 

  
  

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 38  
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 4, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35  
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 7, 8, 9, 10, 28, 29,   
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 16, 17   
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 1, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33  
 
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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