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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1. 
Ontwerp Provinciaal 
Waterplan 2006-2010 
 

 
Het college besluit: 

1. het ontwerp Provinciaal Waterplan 2006-2010 “Bewust omgaan met water” vast 
te stellen 

2. het ontwerp Provinciaal Waterplan 2006-2010, conform de verordening op de 
waterhuishouding en waterkeringen Noord-Holland, 

‐ van 18 juli tot 22 september ter inzage te leggen ten kantore van de provincie, 
van de waterschappen en ter secretarie van de in de provincie gelegen 
gemeenten (artikel 8).  

‐ te sturen naar de in artikel 9 genoemde instanties en maatschappelijke 
organisaties met het verzoek, uiterlijk 22 september commentaar te leveren. 

3. Provinciale Staten hiervan in kennis te stellen door middel van bijgevoegde 
brief 

4. een definitief besluit te nemen over de benodigde financiële middelen bij de 
integrale afweging van de begrotingsbehandeling 2006. 

5. een overleg te plannen  met de waterschappen 
  
2. 
Groslijsten Extra 
Investeringsimpuls voor zorg 
en welzijn, jeugdzorg en 
sociaal-culturele 
infrastructuur’  
 

 
1. Het besluit dat GS op 7 juni 2005 heeft genomen over de nota Groslijsten Extra 
Investeringsimpuls  voor zorg en welzijn, jeugdzorg en sociaal-culturele infrastructuur’, 
als volgt te wijzigen: 

A. De groslijsten Extra Investeringsimpuls voor zorg en welzijn, jeugdzorg 
en sociaal-culturele infrastructuur vast te stellen en daarmee te besluiten 
over welke subsidieverzoeken beoordeeld zullen worden in het kader van 
een deelverordening, welke subsidieverzoeken worden afgewezen en 
welke subsidieverzoeken zullen worden aangehouden; 

B. PS over dit besluit te informeren in het kader van de actieve 
informatieplicht; 

C. De indieners van een verzoek om een bijdrage uit de Extra 
Investeringsimpuls te berichten door middel van bijgaande brieven. 

  
3. 
Actualisatie 
Uitvoeringsprogramma 
Sociaal Beleid 2006 
 

 
Het college besluit: 
1. De actualisatie Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2006 vast te stellen en aldus 

in te stemmen met:  
• de beleidsconclusie om voor Noord-Holland een eigen variant van regionaal 

sociaal beleid uit te voeren met een combinatie van een sociaal rapport en het 
organiseren van een ‘regionaal sociaal forum’ in twee regio’s per jaar   

• de keuze voor de activiteiten waarvoor met het oog op het jaar 2006 
subsidieaanvragen kunnen worden ingediend; 

• de keuze van onderwerpen waarvoor in 2006 opdrachten worden verstrekt en 
waarbij het accent ligt op de eigen uitvoering 

2. De portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Cultuur te machtigen eventuele tekstuele 
wijzigingen aan te brengen in de Actualisatie Uitvoeringsprogramma Sociaal 
Beleid 2006. 

3. Het Uitvoeringsprogramma per 1 juli te publiceren voorafgaand aan de publicatie 
van de (aangepaste) Deelverordening Sociaal Beleid 2005 en het aanvraagformulier 
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Onderwerp 
 

Besluit 

voor subsidies  
4. Het Uitvoeringsprogramma ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten via 

de statengriffier en met inliggende brief te verzenden. 
  
4. 
Inzet van de provincie Noord-
Holland voor de benutting van 
Europese gelden voor 
cohesiebeleid 
(structuurfondsen) in de 
programmaperiode 2007-2013 
 

 
Het college besluit: 

1. Onder de voorwaarde dat de provincie Noord-Holland gelden uit de 
Europese fondsen voor cohesiebeleid toebedeeld krijgt, voor de benutting 
van deze gelden de volgende inzet vast te stellen voor doelstelling 2 
“Concurrentiekracht, werkgelegenheid en scholing’’ van het Europees 
Beleidskader voor de structuurfondsen: 

a. Een brede inzet van gelden gericht op ondersteuning en 
versterking van provinciaal beleid; 

b. Decentralisatie van de beschikbare gelden naar provincies en 
gemeenten; 

c. Een (uitvoerings-) programma dat geheel West-Nederland omvat; 
d. Met voldoende mogelijkheden voor de steden. 

2. Deze inzet onder de aandacht van het Kabinet in te brengen middels een op 
te stellen gezamenlijke notitie van de vier randstadprovincies (P4), zo 
mogelijk ook gezamenlijk met de vier grote steden in deze provincies (G4); 

3. Voor doelstelling 3 “Territoriale coöperatie’’ van genoemd beleidskader de 
inzet van Noord-Holland in een later stadium te bepalen; 

4. Provinciale Staten (PS), in het kader van de actieve informatieplicht, door 
middel van inliggende brieven, te informeren over bovengenoemde 
besluiten; 

5. Provinciale Staten (PS), in het kader van de actieve informatieplicht, te 
informeren over de resultaten van de Europese Top van 16/17 juni 2005, de 
resultaten van het bestuurlijke overleg met de G4 en de resultaten van het 
eerste bestuurlijke overleg met het Kabinet in juli a.s. 

6. De gedeputeerde Europa te machtigen de hierboven genoemde besluiten uit 
te voeren. 

  
 
5. 
Leefbaarheid kleine kernen: 
pilot-project Hartwinkels 
 

 
 
Het college besluit: 

1. De samenwerking met Hart Retail in het kader van het project Hartwinkels 
te beëindigen; 

2. Het pilot-project Hartwinkels naar aanleiding hiervan in de huidige vorm 
te beëindigen; 

3. De mogelijkheden te onderzoeken voor een doorstart van het project in 
aangepaste vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderzoeks- en 
ervaringsgegevens, opgedaan in het Hartwinkelproject; 

4. Provinciale Staten over het bovenstaande te informeren; 
5. Een besluit over de doorstart van het project, tezamen met een aangepast 

projectplan, in het najaar aan Provinciale Staten voor te leggen.  
  
6. 
FINH-bijdrage Amsterdamse 
energieprojecten 
 

 
Het college besluit: 

a. de voordracht en het ontwerp-besluit ‘ FINH-bijdrage Amsterdamse 
energieprojecten’ vast te stellen; 

b. aan PS voor te stellen: 
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Onderwerp 
 

Besluit 

1. in de begroting als kredieten te ramen: 
a. een bijdrage van maximaal € 2.750.000,-- voor het project HR-

AVI; 
b. een bijdrage van maximaal € 1.750.000,-- voor het project 

Parkstad, ten behoeve van de gemeente Amsterdam; 
2. de onder 1. genoemde kredieten ten laste te brengen van het FINH 

binnen het beleidsdoel Duurzame Energie (motie 55-33, november 
1999); 

3. aan beide subsidies een benefit sharingclausule te verbinden; 
4. de portefeuillehouder te machtigen tot een nadere uitleg van de 

condities die worden gesteld 
c. deze voordracht en het ontwerp-besluit door middel van bijgaande brief aan 

provinciale staten aan te bieden. 
7. 
Tevredenheidsonderzoek 
aanvragers subsidies 
 

 
Het college besluit: 
kennis te nemen van het rapport “tevredenheid subsidieaanvragers over provincie 
Noord-Holland” en besluit de AD op te dragen om in 2005 de volgende drie punten te 
realiseren: 

- De informatievoorziening aan subsidieaanvragers over nieuwe ontwikkelingen 
inzake provincie beleid en subsidieregelingen wordt verbeterd; 

- De snelheid van subsidieverlening wordt verbeterd, met als primair doel 
verlening binnen de gestelde termijnen; 

- De helderheid van aanvraagformulieren wordt verbeterd. 
  
8. 
Concept Ontwerp 
Uitwerkingsplan Waterlands 
Wonen 
 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met de integrale (aan te passen) tekst van het concept 
ontwerp Uitwerkingsplan Waterlands Wonen; 

2. in te stemmen met een binnnenstedelijke opgave van 2000 woningen (ICT);
3. een bestuursovereenkomst op te stellen betreffende de binnenstedelijke 

opgave, het instrumentarium tot realisering en de wijze van monitoren;   
4. de resterende 1000 ICT woningen in te zetten via de (moeilijker te 

realiseren) uitleglocaties uit de cultuurhistorische verkenningen; 
5. de zoeklocatie Purmer-Zuid in deze streekplanuitwerking niet nader te 

ontwikkelen voor woningbouw; 
6. het plan Purmer-Meer  niet planologisch onmogelijk te maken;  
7. in te stemmen met de kaarten behorende bij het ontwerp Uitwerkingsplan; 
8. de rode contour van de zoeklocaties Zuidoostbeemster, Lange Weeren en 

Purmer-Zuid vast te stellen; 
9. in te stemmen met enkele correcties van de rode contour ten opzichte van 

de ligging van deze contour bij vaststelling van het streekplan;    
10. tot het organiseren van een informatieavond in de regio voor direct 

betrokkenen en overige belangstellenden;  
11. het ontwerp uitwerkingsplan te onderwerpen aan de openbare 

voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht; 

12. dat op grond van art. 3:13 lid 2 uitsluitend schriftelijke zienswijzen worden 
ingediend;  

13. de portefeuillehouder RO te mandateren op basis van de voorliggende 
stukken tot tekstuele aanpassingen;   

14. PS actief te informeren.   



 
 
 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 juni 2005  
 

4

Onderwerp 
 

Besluit 

  
9. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden J. Post en 
ing. C.P.J. van Diest (CDA), 
over het PMI-project N236-04 
“ Reconstructie N236, ged. 
Loosdrechtdreef-Noordereind” 

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
10. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. mr. 
P.J.D. Remak (fractie Remak), 
over communicatie rond het 
PMI-project N236-04 
“Reconstructie N236, ged. 
Loosdrechtdreef-Noordereind”  

 
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  
11. 
Project bereikbaarheid kust; 
maatregelen zomer 2005 in de 
gemeenten Bergen en Zijpe 
 

 
Het college besluit: 

1. Als korte-termijnmaatregelen 2005 voor de bereikbaarheid kust Bergen-Zijpe 
vast te stellen: 

a. Versterking Openbaar Vervoer door in de zomer van 2005 (juli, 
augustus en begin september) in de weekends extra OV-bussen in te 
zetten Alkmaar-Egmond en Alkmaar-Bergen aan Zee, zodat er vier 
keer per uur een busverbinding is (tussen 10.00 en 13.00 uur en tussen 
16.00 en 19.30 uur); 

b. Realisatie kustbus die rijdt tussen Petten en Den Helder; 
c. Het snel verwijzen van parkerende auto’s en het laten doorstromen 

van de bussen door de inzet van parkeerverwijzers; 
d. Extra (bewaakte) fietsenstallingen;                      
e. Een uitgebreid pakket aan communicatie om toeristen te wijzen op de 

nieuwe reismogelijkheden; 
        2.     Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren over dit besluit. 

  
12. 
Twee voorstellen om gebruik 
te maken van de 
uitzonderingsclausule van de 
aanbestedingsregels door 
aansluiting te zoeken bij de 2e 
uitzondering van de 
provinciale 
aanbestedingsregels inzake de 
inhuur van hulpkrachten in de 
regio 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met de beide voorstellen om gebruik te maken van de 
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels door aansluiting te zoeken 
bij de 2e uitzondering van de provinciale aanbestedingsregels (opdracht in 
aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnde opdracht, waarbij uitvoering door 
dezelfde opdrachtnemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan zijn) 
inzake: 

a. de opdracht tot het inhuren van hulpkrachten ten behoeve van de 
werkploeg in regio Zuid aan Hoveniersbedrijf Jaap van Reeuwijk te 
Lexmond en  

b. de opdracht tot het inhuren van hulpkrachten ten behoeve van de 
werkploeg in regio Noord aan Agrarische Bedrijfsvoering te Obdam; 

 
2. toestemming te verlenen aan het hoofd van de afdeling B&U om de opdracht 

tot uitvoering te verlenen. 
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13. 
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. 

- Vervangen van de Prins Bernhardbrug en het herinrichten van de kruising 
Westzijde/Vincent van Goghweg, gemeente Zaanstad  

 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Bovenkwartier, gemeente Bloemendaal  
- Bestemmingsplan Commandeurs 2004, gemeente Heemskerk 

 
  
14. 
Vastgesteld bestemmingsplan 
Stationsomgeving 2004, 
gemeente Heiloo 
 

 
Het college besluit: 

- goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Stationsomgeving 2004; 
- reclamanten genoemd onder a tot en met g mee te delen, dat aan de beoordeling 

van hun bedenkingen niet is toegekomen. 
  
15. 
Zienswijze met betrekking tot 
het advies van de commissie 
artikel 43 Luchtvaartwet 
 

 
Het college besluit: 

- Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat mee te delen dat G.S.: 
• Geen behoefte hebben zienswijze in te dienen; 
• Prijs stellen op een hoorzitting indien ook andere partijen aanwezig 

zullen zijn. 
  
16. 
Notitie Eindstand wegwerken 
Achterstanden 
subsidievaststelling 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de Notitie Eindstand wegwerken achterstanden 
subsidievaststellingen. 

  
17. 
Definitieve vaststelling 
Provinciaal Restauratie 
Uitvoerings Programma 
(PRUP) 2005-2010 

 
Het college besluit: 

a. Het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2005-2010 vast te stellen. 
b. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren. 

  
18. 
Jaarverslag 2004 HAC en Cab 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2004 van de Hoor- en 
adviescommissie Noord-Holland (HAC) en de Commissie administratief 
beroep; 

2. het jaarverslag ( met een paanpassing) aan te bieden aan provinciale staten via 
de statengriffier. 

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1,18  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17,  
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K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6,    
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 9, 10, 11, 12,    
    
 
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. 21-06-2005 openbaar 
Datum:21-06-2005 


