1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 maart 2005
Onderwerp
1.
Plan van Aanpak Task Force
Ruimtewinst

2.
Jaarstukken 2004

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP), inzake de kwaliteit van
het spoor
4.
Beantwoording van
statenvragen van de heer
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks), over de
onderzoekslocatie Petten
5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid L.M.
Cornelissen (D66), inzake
decentralisatie spoorvervoer
6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid B. Heller
(GroenLinks), inzake
bereikbaarheid Mediapark

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Task Force Ruimtewinst (TFR) volgens het Plan van
Aanpak TFR nadat eerst ambtelijke coördinatie en terugkoppeling hiervan heeft
plaatsgevonden naar de drie betrokken bestuurders.
2. RWB opdracht te geven de Task Force Ruimtewinst in te richten en een
startbijeenkomst te organiseren.
3. Bij de Voorjaarsnota 2005 een krediet af te wegen van maximaal € 723.000 ten
laste van de gereserveerde middelen ad € 30 miljoen voor het prioritair UNAproject UNA-ISV Noord-Holland 20052010 binnen het UNA-compartiment.voor
de TFR in de periode 2005-2007.
4. Een bedrag van € 100.000 te reserveren in het HIRB- budget voor de TFR
(onderdeel prijzengeld 2007).
5. Voor het opstarten van het TFR tot 1 juni 2005 een maximaal krediet van
€ 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van het algemeen voorbereidingskrediet
UNA, onderdeel UNA-ISV 2005-2010;
6. PS terstond te informeren over het voorstel middels bijgaande brief.

Het college besluit:
1. De “ Productenrealisatie 2004” (verantwoording van de organisatie aan GS, op
basis van de productenraming 2004) vast te stellen, in het bijzonder:
a. De verantwoording over de uitvoering van de diverse programma’s;
b. De bestuurlijke speerpunten binnen deze programma’s;
c. De “ concept-jaarstukken 2004” (verantwoording van GS aan PS , op
basis van de Programmabegroting 2004) tezamen met de concept
voordracht voor PS vast te stellen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Besluit

Hilversum
7.
Voorstellen om gebruik te
maken van de
uitzonderingsclausule van de
aanbestedingsregels voor
uitvoering vast onderhoud op
en langs provinciale wegen

8.
Tarievenbeleid openbaar
vervoer

9.
Bestuurlijk traject invoering
OV-chipkaart

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw S.
Akkaya (PvdA), inzake

Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule van
de aanbestedingsregels voor opdrachten tot:
het reinigen van de bermen in regio Noord aan de firma Op Maat;
het bestrijden van onkruid op verharding in de regio Zuid aan de Gebroeders
Van Doorn-Geldermalsen BV;
het vegen van verharding en fietspaden in de regio Zuid aan de Gebroeders
Van Doorn-Geldermalsen BV;
het reinigen van bermen en legen van vuilnisbakken in regio Zuid aan de
Gebroeders Van Doorn-Geldermalsen BV;
het beheersen van onkruid op de verharding in de regio Noord aan de firma
Eijkelboom.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van bijgaande discussienotitie en bijlage met informatie.
2. De voorlopige collegestandpunten als verwoord in bijgaande
discussienotitie vast te stellen.
Samengevat is het voorlopige collegestandpunt over tarieven in het
openbaar vervoer dat
-de provincie de regie over OV-tarieven niet moet weggeven aan de
vervoerders
-de OV-chipkaart eerst neutraal moet worden ingevoerd, pas later
tariefdifferentiatie
-goedkoper OV in de daluren en iets duurder in de spits het overwegen
waard is
-goedkoper OV voor ouderen, en eventueel jongeren, het overwegen
waard is
-een hoger tarief voor hoogwaardig OV het overwegen waard is, in
combinatie met een lager tarief in overig OV
-lokaal moeten initiatieven van andere partijen voor gratis OV of tegen
gemakstarieven mogelijk zijn.
3. PS middels bijgaande brief te informeren, bijgevoegd nota PS-commissie
en discussienotitie.
4. Bijgaande discussienotitie te versturen naar de consumentenorganisaties
die op grond van de Wet Personenvervoer het college adviseren bij
vaststelling van Programma’s van Eisen openbaar vervoer.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het bestuurlijk traject naar invoering OV-chipkaart in
Noord-Holland.
2. Te kiezen voor invoering van de OV-chipkaart op 1 januari 2007, en middels
een overeenkomst met de minister van Verkeer en Waterstaat te stoppen met
de landelijke strippenkaart (en papieren abonnementen) op 1 april 2007.
3. PS middels bijgaande brief te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Besluit

jeugdbescherming bij Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland
(2005-12821)
11.
Reactie op het rapport van de Het college besluit:
Inspectie jeugdzorg over de
1. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland conform bijgevoegde concept brief in kennis
zaak Savanna en aankondiging
te stellen van het standpunt over het rapport van de Inspectie jeugdzorg in de
van maatregelen aan Bureau
zaak Savanna (GS-besluit van 8 maart 2005) en over het met Bureau Jeugdzorg
Jeugdzorg Noord-Holland
en de inspectie gevoerde bestuurlijke overleg op 17 maart 2005;
2. Bureau Jeugdzorg hierbij ook voorgenomen maatregelen aan te kondigen;
3. een afschrift van de brief aan Bureau Jeugdzorg te zenden aan PS en aan de
Inspectie jeugdzorg.
12.
Bevrijdingspop

13.
Plassenschap Loosdrecht

Het college besluit:
1. Aan de stichting Bevrijdingspop in Haarlem voor de periode 2005 tot en met
2007 een bijdrage te verlenen van maximaal € 18.000,- per jaar voor festival
Bevrijdingspop in Haarlem.
2. voor de dekking 2005 Provinciale Staten bij de Voorjaarsnota in overweging te
geven om uit Algemeen Bestuur een bedrag van
€ 18.000,- beschikbaar te stellen voor dit festival.
3. De kosten voor 2006 en 2007 zullen budgettair neutraal dienen te worden
gedekt door de betreffende sector / portefeuille.

Het college besluit:
Kennis te nemen van het goedkeuringsbesluit van de provincie Utrecht tot t.z.t.
uittreding van de gemeente Utrecht onder voorwaarde dat overeenstemming
wordt bereikt over de uitkoopsom en hiertegen geen juridische actie te
ondernemen, hierbij rekening houdende met de noodzaak voor het
Plassenschap dat op een constructieve en inhoudelijke manier verder gewerkt
kan worden.
In het overleg tussen gedeputeerde Schipper en zijn Utrechtse collega Mik
mede te delen dat` een mediator over de verdere financiële afwikkeling
(uitkoopsom) dient te oordelen.

14.
Vergadering Stuurgroep
Het college besluit:
kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de Stuurgroep
waddenprovincies 1 april 2005 1.
Waddenprovincies (SWP) van 1 april 2005;
2.
met betrekking tot het Waddenfonds:
a)
in te stemmen met het concept van de regionale visie op het Waddenfonds
onder de voorwaarden dat het gebied dat voor projecten in aanmerking
komt het waddengebied is, aangevuld met:
• “en ontwikkelingen en projecten daarbuiten indien er sprake is van een
directe relatie met het waddengebied”,
• dat Energy-Valley niet op voorhand als project in het waddenfonds
wordt benoemd, maar dat Energy-Valley wordt uitgenodigd zinvolle
projecten voor het waddenfonds in te dienen;
b) in te stemmen met de inzet van de regio ten behoeve van het bestuurlijk
overleg met het rijk zoals geformuleerd in hoofdstuk 6 van de regionale
visie betreffende de fondsconstructie en zeggenschap, integrale benadering
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3.

4.

15.
Modernisering relatie
provincie-waterschappen

/ ontschotting, omvang van het fonds, binnen /buiten bestaande
regelgeving, additionaliteit.
met betrekking tot de bestuurlijke organisatie:
a) dat een samenwerking tussen de drie waddenprovincies op basis van de
Wet Gemeenschappelijke Regeling een optie is. Belangrijk is dat de rol van
de provincie gewaarborgd wordt. Daarbij moet voorkomen worden dat een
vierde bestuurslaag wordt ingesteld;
b) kennis te nemen van de argumenten en het overzicht van te decentraliseren
taken zoals in bijgevoegde notitie “bestuurlijke organisatie” is verwoord;
c) dat voordat over over te dragen taken wordt beslist eerst de gevolgen
hiervan in beeld moeten worden gebracht;
de door het Rijk voorgenomen nominatie van de Waddenzee als
werelderfgoedstatus te ondersteunen en bij duidelijk aanwezig draagvlak in de
regio het convenant hierover te zijner tijd mede te ondertekenen.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de afspraken uit de gezamenlijke conceptnotitie ‘
Modernisering relatie provincie-waterschappen’. Deze notitie is gezamenlijk
opgesteld door de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en het
Hoogheemraadschap van Rijnland;
2. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief;
3. de notitie ter informatie te zenden aan Gedeputeerde Staten van de provincies
Zuid-Holland en Utrecht en het dagelijks bestuur van het Interprovinciaal
Overleg (IPO).

16.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
en verklaringen van geen
Bestemmingsplan Meerwijk Centrum, gemeente Haarlem, (2005-50179)
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
17.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
van de uitzonderingsclausule
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels bij het verlenen van een
van de aanbestedingsregels bij
vervolgopdracht aan CPM Partners BV
het verlenen van een
toestemming te verlenen aan het afdelingshoofd van afdeling I&A om de
vervolgopdracht CPM
opdracht tot uitvoering van de offerte te verlenen.
Partners BV
18.
Wijzigen instellingsbesluit
SEON in verband met nieuwe
provinciewet

Het college besluit:
a. het Sociaal Economisch Overlegorgaan (SEON), ingesteld door provinciale
staten op 18 maart 1985 op te heffen;
b. een nieuwe adviescommissie op hetzelfde terrein in te stellen onder de naam
SEON;
c. het Reglement SEON 2005 vast te stellen.
Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

5

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 maart 2005
R.Fillet
M.Hoenson
M.van Kanten
E. Klut
L.Zwart
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 46 39

3, 4,
10, 11, 12
1, 2, 16,
13, 14, 15, 17
5, 6, 7, 8, 9
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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 29-03-2005 openbaar
Datum:29-03-2005

