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1. 
Streekplan Noord-Holland 
Zuid: vaststelling ontwerp-
partiele herziening 
parkeernorm Zuidas 
 

 
Het college besluit: 

• De ontwerppartiële herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid voor de 
parkeernorm op de Zuidas vast te stellen 

• Deze partiele herziening op grond van het bepaalde in artikel 4a, lid 3 en 4 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter inzage te leggen en daarvan kennis te 
geven 

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

  
2. 
Ontwerp streekplanuitwerking 
Bedrijventerrien Amstelveen-
Zuid 
 

 
Het college besluit: 

1. de Nota van Beantwoording en het ontwerp streekplanuitwerking 
Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid vast te stellen; 

2. de Nota van Beantwoording toe te zenden aan de indieners van zienswijzen; 
3. de Voordracht bij het ontwerp streekplanuitwerking vast te stellen en deze aan 

te bieden aan Provinciale Staten; 
4. de heer Hooijmaijers te mandateren redactionele wijzigingen aan te brengen in 

de Nota van beantwoording en het ontwerp streekplanuitwerking. 
3. 
2 voorstellen tot aanbesteding 
van de opdracht tot uitvoering 
van het dagelijks onderhoud 
groen in de regio Zuid aan 
Germieco te Wormerveer en 
voor de uitvoering dagelijks 
onderhoud groen regio Noord 
aan KZ Aanneming en 
Groenvoorziening te 
Wieringerwerf 
 

 
Het college besluit: 

1. tot  aanbesteding van de vervolgopdracht aan: 
a. Germieco te Wormerveer voor de uitvoering van het dagelijks 

onderhoud groen in de regio Zuid en  
b. KZ Aanneming en groenvoorziening te Wieringerwerf voor de 

uitvoering van het dagelijks onderhoud groen in de regio Noord; 
2. de opdrachtverstrekking door het hoofd van de afdeling B&U aan de separate  
        partijen zoals genoemd onder 1a. en 1b. 
3.  gebruik te maken van de uitzonderingsmogelijkheid van de aanbestedingsregels. 
 

4. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels bij 
het inhuren van een externe 
projectleider voor diverse 
projecten 

 
Het college besluit: 

• In te stemmen met het inhuren van een externe projectleider voor het invullen 
van de rol van projectleider binnen Eenheid Infra Projecten, door aansluiting te 
zoeken bij de 2e uitzondering van de provinciale aanbestedingsregels 1999 
(aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnd werk, waarbij uitvoering door 
hetzelfde bedrijf efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan zijn.) 

• Toestemming te verlenen aan het hoofd van de Eenheid Infra om de opdracht 
tot inhuren te verlenen. 

  
5. 
Ondersteuningsaanbod via 
incidentele subsidieverlening 
 

 
Het college besluit: 

1. onder voorbehoud van het vaststellen van de voorjaarsnota door Provinciale 
Staten (PS), door middel van het verstrekken van incidentele subsidies voor het 
jaar 2005 te voorzien in een ondersteuningsaanbod in de provincie Noord-Holland
exclusief het ROA-gebied; 

2. hiertoe de in bijlage I genoemde beleidsdoelstellingen vast te stellen; 
3. voor beleidsdoelstelling 1 een bedrag van maximaal €75.000,- beschikbaar te 

houden, voor beleidsdoelstelling 2 €100.000,-, voor beleidsdoelstelling 3 
€150.000,-, voor beleidsdoelstelling 4 €100.000,-, voor beleidsdoelstelling 5 
€100.000,-, en voor beleidsdoelstelling 6 een bedrag van maximaal €75.000,- 
beschikbaar te houden; de portefeuillehouder wordt gemachtigd  bij 
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beleidsdoelstelling 4 na te gaan in hoeverre aansluiting kan worden gezocht bij de
intern reeds in gang gezette acties voor  bevordering participatie onderwijs-
arbeidsmarkt  

4. per beleidsdoelstelling één subsidieverzoek te honoreren; 
5. de in bijlage I genoemde criteria en prioriteiten op basis waarvan de 

subsidieverzoeken worden beoordeeld, vast te stellen, met als extra criterium dat 
de bij toekenning van subsidies een ondergrens van 10.000 euro wordt 
gehanteerd; 

6. een advertentie te laten verschijnen, waarin organisaties worden gewezen op de 
mogelijkheid om per beleidsdoelstelling een subsidieverzoek in te dienen; 

7. de verantwoordelijke gedeputeerde te machtigen uitvoering te geven aan dit 
besluit; 

8. dit besluit en de bijlage te publiceren in het Provinciaal Blad;  
9. PS door middel van bijgaande brief van dit besluit op de hoogte te stellen. 

  
6. 
Opzet conferentie’ krachtig 
bestuur van gemeenten’ 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de voorliggende opzet van de conferentie over ‘ krachtig bestuur van 
gemeenten’ met een aanvulling.  

  
7. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden K. 
Breunissen (GroenLinks) en 
M. van der Heijde (PvdA) 
inzake Plan Hos in De Woude 
en subsidiering door de 
Groene Long 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
8. 
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. 

- aanpassen van een luifelconstructie van het AKN-gebouw aan de ’s-
Gravelandseweg 80, te Hilversum. 

 
  
9. 
Extra Investeringsimpuls: 
projectenlijst 

 
Het college besluit: 

a. kennis te nemen van de Projectenlijst Extra Investeringsimpuls Noord-Holland 
en deze conform toezegging toe te zenden aan provinciale staten. 

b. Bij toezending van de projectenlijst een onjuistheid in de ontwerp – Kaderbrief 
2006 te corrigeren. 

  
10. 
Permanente bewoning van 
recreatiewoningen 

 
Het college besluit: 

- de beleidsnotitie ‘Permanente bewoning van recreatiewoningen’ vast te stellen 
met als hoofdpunten: 

- In de niet-kwetsbare gebieden van Noord-Holland ( de gele gebieden op het 
kaartje in de beleidsnotitie) in te stemmen met eventuele verzoeken van de 
gemeenten om de permanente bewoning te legaliseren door het wijzigen van 
de bestemming; 

- In de kwetsbare gebieden geen toestemming te verlenen voor het wijzigen van 
de bestemming om de permanente bewoning te legaliseren; 

- Binnen een jaar na vaststelling van deze notitie de uitvoering van dit beleid te 
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evalueren en te rapporteren aan de Statencommissie ROV 
- De beleidsnotitie ( in brochure vorm) aan te bieden aan de minister van VROM 

en de Noord-Hollandse gemeenten. 
  
11. 
Beslissing op bezwaar 
weigering subsidie Multiple 
Choice 

 
Het college besluit: 

1. de Stichting Multiple Choice in haar bezwaar te ontvangen; 
2. het bezwaar van de Stichting Multiple Choice ongegrond te verklaren; en 
3. de bestreden beslissing van 2 februari 2005, nr. 2004-50661, niet te herroepen. 

  
12. 
Gezamenlijk activiteitenplan 
met Pommeren 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het ‘ Activity Plan december 2004 - december 2005’ als 
concretisering van de samenwerking met Pommeren  (Polen) voor de rest 
van 2005; 

2. in januari 2006 de samenwerking met Pommeren in 2005 gezamenlijk met 
Pommeren te evalueren en het Activity Plan te actualiseren; 

3. het bestuur van Pommeren te informeren over de punten 1 en 2  en nadere 
afspraken met Pommeren te maken over de uitvoering; 

4. provinciale staten te informeren over dit besluit door toezending van het     
‘ Activity Plan december 2004-december 2005’ en inliggende brief met 
achtergrondinformatie 

  
13. 
Verslag en programma 
ambtsbezoek cvdK aan 
Schermer 
 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van : 
- het verslag en programma van het op 27 april 2005 door de commissaris van 

de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Schermer en kennis te 
nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezegging om 
onder de aandacht te brengen van de afdeling Communicatie: 
-    de suggestie om onbedrukte gedeelten van het NH weekbericht te 
gebruiken voor betaalde advertenties ( hier evenwel  geen gebruik van te  
maken, maar de ruimte op te vullen met eigen provinciale informatie) 

  
14. 
Gemeente Velsen, onthouden 
goedkeuring begroting 2005  
 

 
Het college besluit: 

• de goedkeuring te onthouden aan het besluit van de gemeenteraad van 2 
december 2004 betreffende het vaststellen van de begroting voor 2005, wegens 
strijd met het recht: 

• het gemeentebestuur erop attenderen, dat onder de werking van het preventieve 
toezicht voor het aangaan van nieuwe verplichtingen vooraf de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten vereist blijft en verwijzen naar de brief van 11 
februari 2005 (met name onderdeel “ nog geen goedkeuring begroting”); 

• de raad van een en ander in kennis te stellen. 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 13,   
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 5, 11, 12 
M. Geus  tel (023)  514 50 38  7, 14 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 8, 9, 10  
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 6,   
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 3, 4,  
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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. 24-05-2005 openbaar 
Datum:24-05-2005 


