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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 november 2005

Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw.
C.Boelhouwer (SP), inzake
subsidie aan opleiding voor
Automatische Externe
Defibrillator (AED)

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Cultuureducatie:
Het college besluit:
Deelverordening
1. De concept-statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de
Theaterkrediet Noord-Holland
Deelverordening theaterkrediet Noord-Holland 2006 (hierna: de
2006
Deelverordening), vast te stellen met een aanpassing;
2. De portefeuillehouder te machtigen een correctie in de verordening aan te
brengen
3. De Statenvoordracht en het ontwerp-besluit inclusief de deelverordening door
te sturen aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief;

3.
Toekomstige rol + positie
SEON

Het college besluit:
voor de toekomstige rol en positie SEON te kiezen voor een
Sociaal Economisch Overleg op andere leest geschoeid (bv. onafhankelijke
denktank sociaal economische partners). Dit houdt in dat SEON als provinciale
adviescommissie wordt opgeheven;
• SEON in kennis te stellen van de uitkomst van de gevoerde discussie;
• Gedeputeerde Schipper te machtigen om dit traject verder af te handelen.

4.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer H.A.
van Dam (PvdA), inzake
ambtelijke advisering over het
bestemmingsplan
Stationsomgeving van de
gemeente Heiloo

5.
Inzet middelen programma
kleine infrastructuur

Het college besluit:
1. De verdeling van middelen vanuit de Brede Doeluitkering 2005, zoals
vastgesteld bij besluit 2005-19695, te wijzigen door het onderdeel voor
openbaar vervoer te verhogen met €956.000,- en dit in vermindering te brengen
op het programma kleine infrastructuur
2. De vrij besteedbare middelen binnen het programma kleine infrastructuur 2002
t/m 2004 voor € 3,5 miljoen in te zetten voor het programma kleine
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infrastructuur 2005.
De resterende € 3.502.349,- in te zetten voor het programma Kleine
infrastructuur 2006.
4. De vrij besteedbare middelen uit de reserve fietsinfrastructuur van € 1.842.568,in te zetten voor fietsprojecten op de B-lijst.
5. Met bovenstaande twee besluiten de bestaande plafonds als volgt te verhogen:
• Haarlem-IJmond
€ 1.602.770,• Gooi en Vechtstreek
€ 1.602.770,• Noord-Holland Noord
€ 2.137.027,6. Voor de projecten die door de verhoging van het subsidieplafond subsidie
verkrijgen de verplichte aanbestedingsdatum te verplaatsen naar 1 april 2006.
3.

6.
Bereikbaarheid Hilversum
e.o.: bijdrage Extra
Investeringsimpuls NoordHolland

Het college besluit:
1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H),
programma weg-infrastructuur, de statenvoordracht en ontwerp-besluit
Bereikbaarheid Hilversum e.o. vast te stellen;
2. In te stemmen met het aangaan van de Realisatieovereenkomst Integraal
Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.
3. Provinciale Staten voor te stellen:
a. Kennis te nemen van de concept Realisatieovereenkomst Integraal
Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. en van het Integraal
Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. van 4 november 2004;
b. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland een
investeringskrediet van maximaal € 11,85 miljoen beschikbaar te stellen
(exclusief het 19 juli 2005 door GS beschikbaar gestelde
voorbereidingskrediet van € 615.000) ten behoeve van de uitvoering van
een pakket van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid van
Hilversum en omgeving, zoals beschreven in het Integraal
Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. van 4 november 2005;
c. De onder b. genoemde bijdrage te activeren (25 jaar; rente 5%) en de
daarmee samenhangende kapitaallasten te dekken ten laste van de
bestemmingsreserve EXIN-H, compartiment “Te activeren projecten” en
voor 2006 tijdelijk ten laste gebracht van het compartiment “Niet te
activeren projecten” binnen EXIN-H;
d. Voor de door de gemeente Hilversum uit te voeren maatregelen de
bijdragen via jaarschijven binnen het kader van de Brede Doeluitkering
(BDU) en het daaraan verbonden subsidiereglement aan de gemeente
Hilversum ter beschikking te stellen;
4. Als randvoorwaarden voor de bijdrage genoemd onder 3 te stellen dat:
a. Het pakket van maatregelen wordt uitgevoerd volgens zoals beschreven in
de nota “Integraal Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o.” van 4 november
2005;
b. de bijdrage niet wordt geïndexeerd;
c. de provinciale bijdrage beschikbaar wordt gesteld in de vorm van een
tekortsubsidie: Indien de investeringskosten lager uitvallen dan
€ 50.000.000,-- wordt de provinciale bijdrage naar rato lager vastgesteld;
5. De inliggende voordracht en het ontwerp-besluit middels inliggende brief aan
Provinciale Staten te sturen.
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6.

7.
Provinciaal Waterplan 20062010

8.
Uitwerking scenario’s
aandeelhouderschap NUON

9.
Het verlenen van een
ontheffing ex art. 68 Flora- en
faunawet voor het doden van
overwinterende grauwe
ganzen, kolganzen en
smienten ten behoeve van de
Faunabeheereenheid NoordHolland.

De Gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer, na verkregen instemming van
Provinciale Staten, de realisatieovereenkomst te laten ondertekenen namens de
provincie Noord-Holland.

Het college besluit:
a. de Nota van Beantwoording van het Provinciaal Waterplan 2006-2010 vast te
stellen
b. de statenvoordracht voor het Provinciaal Waterplan 2006-2010 vast te stellen
c. de tekst van het ontwerpplan conform de Nota van Beantwoording aan te passen
en deze, middels bijgevoegde brief, ter vaststelling voor te leggen aan
Provinciale Staten
d. de nota van beantwoording, statenvoordracht, middels bovengenoemde brief, ter
kennisname aan Provinciale Staten toe te sturen
e. de nota van beantwoording en de op basis hiervan aangepaste plantekst ter
informatie toe te sturen aan de indieners van een zienswijze
f. een definitief besluit te nemen over de benodigde financiële middelen voor de
jaren 2007 en verder bij de integrale afweging in de komende
begrotingsbehandelingen (2007 en verder) .

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie “ uitwerking scenario’s aandeelhouderschap
NUON”
2. in te stemmen met de conclusies uit de notitie inhoudende
A.
Ten aanzien van het wetsontwerp:
Splitsing moet nog steeds worden afgewezen, de Minister heeft in de Memorie
van Toelichting niet kunnen overtuigen dat deze splitsing met alle negatieve
effecten positief zou zijn voor de Nederlandse klant en de bedrijven
B. Ten aanzien van toekomstscenario’s
Vooralsnog vasthouden aan het totale pakket NUON-aandelen. Als de
splitsingswet wordt aangenomen en onaantastbaar blijkt, kunnen opnieuw
afwegingen worden gemaakt.
3. deze opvatting kenbaar te maken aan Provinciale Staten door verzending van
inliggende conceptbrief

Het college besluit:
- gehoord het Faunafonds 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
- de Faunabeheereenheid te berichten over dit besluit door middel van
bijgevoegde brief.
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10.
Klamboeprojecten Medische
Het college besluit:
Zending Binnenland Suriname
- Op basis van de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking 2005 een
bedrag van € 76.930,50 beschikbaar te stellen voor zes klamboeprojecten in het
binnenland van Suriname.
11.
Water- en sanitatieprojecten 2e Het college besluit:
fase van vijf klinieken ZACH,
- Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel,
Zimbabwe
een bedrag van € 267.839,- beschikbaar te stellen voor het herstel van de
water- en sanitatievoorzieningen van de tweede fase van vijf klinieken in
Zimbabwe.
12.
Monitors woningbouw &
prognose bevolking en
woningbehoefte

13.
Stand van zaken acties uit de
rapportage ‘Voortgang van de
woningbouwcapaciteit in
Noord-Holland Zuid’

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de monitor woningbouw 2000-2004, de monitor
woningbouwcapaciteit NH-Noord 2005 en de prognose bevolking en
woningbehoefte 2005;
- De woningbouwtaakstellingen in de beide streekplannen en in
Noordvleugelverband onverkort te handhaven;
- In Noord-Holland Zuid extra aanjaagacties in te zetten om de
‘zachte’woningbouwcapaciteit om te zetten in ‘harde’woningbouwcapaciteit;
- Provinciale Staten te informeren over de resultaten.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de stand van zaken van acht acties die in de nota
Voortgang van de woningbouwcapaciteit in Noord-Holland Zuid waren
aangekondigd.
- Provinciale Staten dan via bijgevoegde brief te informeren over de resultaten.
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Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
M.Ottevanger
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

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

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. 22-11-2005 openbaar
Datum:22-11-2005

