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1. 
Vaststellen Investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing 
programmagemeenten  
 

 
Het college besluit: 

1. Voor de gemeenten Bergen, Beverwijk, Bussum, Den Helder, Enkhuizen, 
Haarlemmermeer, Heemskerk, Heerhugowaard, Hilversum, Hoorn, Huizen, 
Purmerend, Velsen en Zandvoort het verleende investeringsbudget 2000 
t/m 2004 definitief vast te stellen conform voorlopige toekenning en daarbij 
verplichtingen op te leggen, gericht op herstel, aan het meerjarig 
ontwikkelingsprogramma voor het tweede tijdvak investeringsbudget 
stedelijke vernieuwing.  

2. Bij de gemeenten Heemstede en Weesp verplichtingen op te leggen, gericht 
op herstel, aan het meerjarig ontwikkelingsprogramma voor het tweede 
tijdvak met daarbij de aantekening dat het niet halen van de verplichtingen 
op moment y zal leiden tot financiële gevolgen van x euro.  

3. Gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren voor besluitvorming over de 
gemeente Amstelveen. 

4. De gemeenten te informeren over deze besluiten van GS. Hiervoor de 
afdeling subsidies opdracht te verlenen.   

5. PS te informeren conform bijgaande brief. 
  
2. 
Aanpak procedure streekplan 
herziening 
NHN/Intergemeentelijk 
structuurplan 
Wieringerrandmeer 
 

 
Het college besluit: 

a. De procedure van de partiële herziening van het Streekplan Noord-Holland 
Noord Wieringerrandmeer en het Intergemeentelijk  Structuurplan inhoudelijk 
en procedureel zo veel mogelijk gemeenschappelijk en gelijktijdig te doen 
verlopen.  

b. De portefeuillehouder te machtigen te bezien of  de colleges van B&W van de 
gemeenten Wieringen en Wieringermeer dienen te worden gemachtigd om 
namens de provincie Noord-Holland het voorbereidend overleg te voeren met  
maatschappelijke organisaties e.d. ten behoeve van de streekplanherziening 
Wieringerrandmeer. 

c. De inhoud van de streekplanherziening te beperken  tot de omzetting van delen 
van het ‘uitsluitingsgebied’ Wieringen/Wieringermeer in ‘zoekgebied’ zover dit 
betrekking heeft op het Wieringerrandmeer en zover dit noodzakelijk is.  

d. Er kennis van te nemen dat met de gemeenten is overeengekomen dat ze 
meebetalen. 

3. 
Evaluatierapport Berenschot; 
evaluatie van de bestuurlijke 
samenwerking randstad 
 

 
Het college besluit: 
1. In de AB-vergadering van de Randstad van 26 oktober 2005 een voorkeur uit te 

spreken voor de optie 3, zoals deze wordt genoemd in het evaluatierapport van 
Berenschot, met elementen van optie 2.  

2.    Deze optie in de AB-vergadering van de Randstad aan te vullen met de volgende 
acties: 

a. Een top 10 lijst samenstellen van randstedelijke acties en hierover het 
gesprek aangaan met werkgevers- en werknemersorganisaties, Kamer van 
Koophandel, e.d. Aan de hand hiervan een programma opstellen en 
bestuurlijke trekkers benoemen en vastleggen wie meedoen aan de acties; 
De acties dienen te worden geconcentreerd rondom lobbyen naar Europa en 
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binnenhalen van bedrijvigheid uit de zgn. BRIC- (Brazilië, Rusland, India en 
China) landen; 

b. Aan de hand hiervan een programma opstellen en bestuurlijke trekkers 
benoemen; 

c. Voor dit programma een aansprekende titel vaststellen; 
d. Mogelijkheden bezien van samenwerken bedrijfsleven e.a. organisaties en 

eventueel ook andere grote steden.  
e. Het werkprogramma sterk doorlichten op des Noordvleugels (en 

Zuidvleugels) en des Randstads 
f. Over de wijze waarop het bestuur dient te functioneren op korte termijn een 

voor- en nadelen notitie te laten opstellen van de verschillende varianten. 
Hierin mee te nemen de optie dat gewerkt wordt met benoemen in het 
bestuur van vertegenwoordigers uit de Noord- en Zuidvleugel (is als optie 
genoemd in het rapport van Berenschot) 

g. Te bezien of  in het bestuur ook een externe zal worden opgenomen, als 
“representant”, die speciaal zal worden belast met Brussel. Deze externe 
moet een zwaargewicht zijn uit overheid of bedrijfsleven en bekend met/in 
Brussel. 

3. Voor wat betreft het budget voor het samenwerkingsverband Randstad wordt 
voorgesteld: 

      a. vooralsnog niet uit te gaan van een personeelsreductie, maar wel in te stemmen 
met de door de directeur voorgestelde vacaturestop.  

      b. dit in 2007 opnieuw te bezien in relatie tot het takenpakket.  
      c. door de randstad te laten bekijken of meer kan worden gedaan met het personeel 

van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling. 
4. Na de discussie in het Algemeen Bestuur de evaluatie aan te bieden aan PS. 

  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid drs. H.A. 
Binnema (GroenLinks) over 
aardgasbussen 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw I.S. 
de Bijl-Baerselman (VVD) 
inzake de problemen op de N 
203 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer J.D. 
Kramer (CDA) over de 
reconstructie van de N242 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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7. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer H. 
Putters (SP) inzake het 
verdwijnen van de bushalte op 
de hoek 
Duitslandlaan/Beneluxlaan in 
Heemskerk 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
8. 
Beantwoording statenvragen 
van de heren J.H.M. Bond en 
J. Post (CDA) over de 
planstudie Schiphol-
Amsterdam-Almere en de 
voorstellen hieromtrent van de 
lokale CDA-afdelingen in de 
regio 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

                                                    
9. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels 
voor het inhuren van een 
externe manager voor het 
invullen van de rol van 
aanstuurder binnen de Eenheid 
Infra Projecten 
 

 
Het college besluit: 

- - in te stemmen met het inhuren van een externe manager door aansluiting te 
zoeken bij de uitzonderingbepalingen –regel 6 c – van de aanbestedingsregels 
2005 (opdracht waarvoor kan worden aangetoond dat er onvoldoende geschikte 
kandidaten zijn,); 

- - toestemming te verlenen aan het hoofd van de Eenheid Infra om de opdracht tot 
inhuren te verlenen.  

 

  
10. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels 
voor de opslag, bemonstering 
en verwerking van 
verontreinigde grond 
vrijkomend van een 
weglocatie in aanleg (N231) 
 

 
Het college besluit: 

a) Het voorstel tot gebruik van uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels 
goed te keuren, namelijk om een enkelvoudige gunning te verlenen aan 
Grondbank Combinatie te Haarlem voor het verzorgen van de opslag van circa 
1500 ton verontreinigd verhardingsmateriaal afkomstig van het Verseveld aan 
de Legmeerdijk te Amstelveen, ten gunste van het project Reconstructie 
Schinkeldijkje (N231), overeenkomstig offerte d.d. 4 mei 2005 met kenmerk 
NS/LN/2005.00991/GBC. 

b) Toestemming te geven aan het hoofd van de eenheid Infraprojecten om de 
opdracht tot uitvoering te verlenen. 

  
11. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels 
door aansluiting te zoeken bij 

 
Het collegebesluit: 

1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de 
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels door aansluiting te zoeken 
bij de 3e uitzondering van de provinciale aanbestedingsregels (opdracht 
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de 3e uitzondering van de 
provinciale aanbesteding 
inzake de levering van een 
dataverbinding tussen 
Kanaaldijk 1E te Purmerend en 
Kogerpolderbrug 7 te De 
Woude 
 

waarvan aangetoond wordt dat er onvoldoende geschikte kandidaten zijn) 
inzake de opdracht tot realisatie van een dataverbinding tussen de Kanaaldijk 
1e te Purmerend en de Kogerpolderbrug 7 te De Woude, door de firma N.V. 
Multikabel. 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur B&U om de opdracht te verlenen. 
 

  
12. 
P4-document 
Structuurfondsen 2007-2013 
 

 
Het college van GS besluit: 

1. In te stemmen met het concept-document van de vier provincies Flevoland, 
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (P4) “Randstad Holland tekent 
voor Lissabon, Europese Structuurfondsen 2007-2013” met een aanvulling. 

2. Provinciale Staten,in het kader van de actieve informatieplicht, door middel 
van  inliggende brief, te informeren over het concept-P4-document 
“Randstad Holland tekent voor Lissabon, Europese Structuurfondsen 2007-
2013”. 

3. Gedeputeerde Kruisinga, coördinerend portefeuillehouder voor Europa, te 
machtigen redactionele wijzigingen aan te brengen in het concept-P4-
document “Randstad Holland tekent voor Lissabon, Europese 
Structuurfondsen 2007-2013”. 

  
13. 
Inzet Noord-Holland voor 
benutting van Europese gelden 
voor territoriale samenwerking 
in de programmaperiode 
2007-2013 
 

 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de bijdrage van de huidige Europese Interreg III B en C 
programma’s aan de uitvoering van provinciaal beleid; 

2. Kennis te nemen van de stand van zaken van de discussie over de opvolger van 
Interreg III, te weten doelstelling 3 “Territoriale samenwerking” van het 
Europees beleidskader voor de Structuurfondsen (2007-2013); 

3. In lijn met eerdere besluitvorming, te kiezen voor het voortzetten van de 
huidige inzet voor doelstelling 3 “Territoriale samenwerking”, namelijk een 
volwaardig vervolg op Interreg dat: 

               a. bilaterale samenwerking met Engelse kustregio’s mogelijk maakt; 
               b. qua inhoudelijke thema’s aansluit bij de themakeuze van GS voor 

doelstelling 2 “Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”, te 
weten kenniseconomie en innovatie, kust (w.o. -beheer en veiligheid) en 
duurzaamheid/ verbetering milieukwaliteit (incl. water); 

4. Deze inzet af te stemmen in P4 verband en met overige provincies en Europese 
samenwerkingspartners en onder de aandacht te brengen van de in Nederland 
voor doelstelling 3 “Territoriale samenwerking” verantwoordelijke ministeries 
EZ en VROM; 

5. Op het moment dat de Europese instellingen besloten hebben over het 
beschikbare budget, programmagebieden en inhoudelijke thema’s voor 
doelstelling 3 “Territoriale samenwerking” te besluiten over de rol van de 
provincie in de regio en de inzet op prioritaire thema’s en mogelijke projecten;  

6. Provinciale Staten, in het kader van de actieve informatieplicht, door middel 
van inliggende brief, te informeren over bovengenoemde besluiten. 

14.  
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EXIN-H project DE-03 
Stichting Duurzaam Texel 
 

Het college besluit: 
a.  de voordracht en het ontwerp-besluit EXIN-H bijdrage Stichting Duurzaam 

Texel vast te stellen; 
b. aan Provinciale Staten voor te stellen: 

1. in de begroting een bedrag te ramen van in totaal € 348.000,-- als subsidie 
aan Stichting Duurzaam Texel in de periode 2006-2008 (€ 116.000,- 
jaarlijks) ten behoeve van het EXIN-H project DE-03 Stichting Duurzaam 
Texel. 

2. het bedrag ad € 348.000,-- ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
UNA in het kader van de Extra Investeringsimpuls NH, impulsprogramma 
Duurzame Energie Noordkop; 

3. aan de subsidie de voorwaarde te verbinden dat het jaarlijks op te stellen 
werkplan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Gedeputeerde Staten 

c. de voordracht en het ontwerp-besluit door middel van bijgaande brief aan 
provinciale staten aan te bieden.  

  
  
15. 
EXINH project DE-01 
Windpark Wieringermeerdijk 
 

 
Het college besluit: 
a. de voordracht en het ontwerp-besluit EXIN-H bijdrage aan Windenergiepark 

Wieringermeerdijk vast te stellen; 
b. aan Provinciale Staten voor te stellen: 

o een aanvullend krediet van € 400.000,- in de begroting te ramen ten 
behoeve van EXINH project DE-01, Realisatie Windturbinepark 
Wieringermeerdijk voor de periode 2006-2008; 

o het krediet ad € 400.000,-- ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 
UNA in het kader van de Extra Investeringsimpuls NH, impulsprogramma 
Duurzame Energie Noordkop; 

c, de voordracht en het ontwerp-besluit door middel van bijgaande brief aan 
provinciale staten aan te bieden. 

 
  
16. 
Tussenstand uitvoering 
collegeprogramma 

 
 
Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van de tussenstand van de uitvoering van het 
collegeprogramma ‘Bruggen slaan’. 

b. De rapportage toe te zenden aan provinciale staten. 
  
17. 
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: 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan Garenkokerskwartier, gemeente Haarlem 
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Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan Bankras en Kostverloren, gemeente Amstelveen 

18. 
Overeenkomst ter ontbinding 
van de Bestuursovereenkomst 
Zijkanaal B  
 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met de ontbinding van de bestuursovereenkomst voor Zijkanaal 
B (overeenkomst d.d. 17 december 2002); 

2. de heer Borghouts te machtigen namens het college de 
ontbindingsovereenkomst te ondertekenen. 

  
19. 
Uitnodiging Gemeente 
Amsterdam voor bezoek 
Minister Veerman aan Laag 
Holland 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het feit dat Minister Veerman van Landbouw Natuur en  
Voedselkwaliteit op 30 november as. het Nationaal Landschap Laag Holland 
bezoekt. 

2. de B&W van de gemeente Amsterdam hierover in kennis te stellen en te 
verzoeken een bestuurlijke vertegenwoordiger naar dit bezoek af te vaardigen. 

  
20. 
Aanvulling Stappenplan 
Verlichting Administratieve 
Lasten 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport ‘Administratieve lasten provincies’ van SIRA 
Consulting; 

2. de adviezen uit het rapport over te nemen en daar uitvoering aan te geven door 
een integrale en systematische doorlichting van de provinciale regelgeving, en 
daaraan gekoppelde verplichtingen en procedures, te laten uitvoeren, gericht op 
de vermindering van administratieve lasten en van regeldruk; bij deze 
doorlichting zal het methodisch raamwerk worden gebruikt, inclusief de 
beslisboom en –matrix, zoals door Sira Consulting is opgesteld; 

3. de bovengenoemde doorlichting op te nemen in het Stappenplan “Verlichting 
Administratieve Lasten” dat op 17 mei jl. door het college is vastgesteld, onder 
het extra toegevoegde uitvoeringsnummer 4 bij de Stap 3;  

4. de doorlichting te starten in oktober 2005, waarna vanaf januari 2006 
reductievoorstellen zullen worden uitgewerkt in besluitpunten; 

5. de Algemeen Directeur te verzoeken de rapportage over de uitvoering van deze 
actie mee te nemen in de in het besluit van 17 mei jl. vastgestelde 
rapportagemomenten over de uitvoering van het Stappenplan “Verlichting 
Administratieve Lasten” aan het eind van 2005 en 2006.  

  
21. 
Verslag reis Japan 6 – 13 juni 
2005  
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van het verslag reis Japan 6-13 juni 2005. 

  
22. 
Evaluatie Verordening 
Vrijstellingen Flora- en 
faunawet 
 

 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Evaluatie Verordening Vrijstellingen Flora-en 
faunawet; 

2. aan PS voor te stellen deze verordening ongewijzigd voort te zetten. 
23. 
Nieuwe regeling 
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stageovereenkomsten en 
model stageovereenkomst 
 

Het college besluit: 
1. In principe meerdere wijzigingen aan te brengen in de Regeling inzake 

stageovereenkomsten 1976 en het bijbehorende model stageovereenkomst; 
2. Met deze wijzigingen een nieuwe Regeling inzake stageovereenkomsten 2006 

en een bijbehorende model stageovereenkomst in principe vast te stellen; 
3. Omtrent deze principebeslissingen overeenstemming te bereiken met de 

Centrale Commissie voor georganiseerd overleg Noord-Holland (GO); 
4. De gedeputeerde personeel en organisatie te machtigen om na 

overeenstemming met het GO het besluit definitief vast te stellen; 
5. Het besluit af te kondigen in het provinciaal blad; 
6. De algemeen directeur in kennis te stellen van de invoering van de regeling en 

de te treffen uitvoeringsmaatregelen; 
 
 
 
 
 
 
 
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,   
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2, 3, 17  
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 12, 13,   
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 14, 15, 22,   
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 16, 19, 20 , 21, 23 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 18  
 
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. 25-10-2005 openbaar 
Datum:25-10-2005 


