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1. 
Kadernota Bouwsteen 
Interprovinciaal Beleid 
Markermeer en IJsselmeer 
Notitie Wetlands in het 
IJsselmeer 
 

 
Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van de “ Kadernota Bouwsteen voor Interprovinciaal beleid 
Markermeer en IJsselmeer” (ISMIJ); 

b. De Kadernota (ISMIJ) te gebruiken als bouwsteen bij de uitvoering van 
toekomstige streekplanprojecten die het Noord-Hollandse deel van Markermeer 
of IJsselmeer en aangrenzende kust betreffen; 

c. Provinciale Staten te informeren over het besluit inzake het ISMIJ; 
d. Het besluit inzake het ISMIJ door middel van bijgevoegde brief mede te delen 

aan de leden van de Stuurgroep Markermeer en IJsselmeer en de colleges van 
gedeputeerde Staten van Friesland en Flevoland; 

e. Kennis te nemen van de notitie Wetlands in het IJsselmeer (versie februari 
2005/WET217) van de Stichting Wetlands in het IJsselmeer (Stichting WIJ); 

f. het initiatief Wetlands in het IJsselmeer van de Stichting WIJ door te geleiden 
naar het PWN en de rijksoverheid  

g. PS dit ter kennis te brengen   
  
2. 
Commissie en verordening 
rechtspositiebesluiten bestuur 
NH 2005  

 
Het college besluit: 

1. in te stellen de hoor- en adviescommissie rechtspositiebesluiten bestuur Noord-
Holland; 

2. dat deze commissie is samengesteld uit de leden van de hoor- en 
adviescommissie rechtspositie GS- en Statenleden Noord-Holland; 

3. op te heffen de hoor- en adviescommissie rechtspositie GS- en Statenleden 
Noord-Holland; 

4. vast te stellen de Verordening rechtspositiebesluiten bestuur Noord-Holland 
2005. 

  
3. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer drs. 
Breunissen (GroenLinks), 
inzake woningbouw 
Bloemendalerpolder/KNSF, 
afschift artikel Cobouw 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
4. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer H.W. 
Berkhout (D66), inzake 
woningbouw 
Bloemendalerpolder/KNSF 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 
Verbetervoorstellen in kader 
evaluatie Wet 
luchtvaart/Schipholwet 
 

 
Het college besluit: 

- in te stemmen met de verbetervoorstellen in het kader van de Evaluatie 
Schipholbeleid zoals weergegeven in de bijgevoegde brief ( met aanpassing) 
en bijlage; 

- In te stemmen met de inbreng van verbetervoorstellen vanuit Bestuurlijke 
Regie Schiphol (BRS) in het kader van de evaluatie Schipholwet en de 
luchthavenbesluiten 
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6. 
Toekenning ISV-budget 
programmagemeenten 

 
Het college besluit: 
Naar aanleiding van de ontvangen aanvragen van de 16 ISV gemeenten voor een ISV 
investeringsbudget, welke vergezeld zijn van een meerjaren ontwikkelingsprogramma 
(MOP), als volgt te beslissen: 

1.  Aan 14 gemeenten het in de bijlage opgenomen geïndiceerde ISV-2 budget toe 
te kennen, al dan niet gekoppeld aan nadere verplichtingen zoals aangegeven in 
de bijlage én onder voorbehoud van toekenning van het rijksbudget aan de 
provincie. 

2. Aan een gemeente (Beverwijk) het geïndiceerde ISV-2 budget voorlopig toe te 
kennen op basis van het door B&W vastgestelde meerjaren 
ontwikkelingsprogramma ISV-2. Na ontvangst van het door de gemeenteraad 
vastgestelde meerjaren ontwikkelingsprogramma zal tot definitieve toekenning 
van het budget voor deze gemeente kunnen worden overgegaan, onder opname 
van de nadere verplichtingen zoals aangegeven in de bijlage én onder 
voorbehoud van toekenning van het rijksbudget aan de provincie. 

3. Voor één programmagemeente (Amstelveen) op een later tijdstip een besluit te 
nemen.  

4. a. De provinciale ISV-bijdragen terug te vorderen met een malusopslag  van 10 
percent  indien projecten niet binnen de gestelde tijd ( door gemeente en 
provincie geakkordeerd) worden gerealiseerd, waarbij het geen juridische reden 
betreft 
b. mocht er onverhoopt een malusopbrengst zijn dan komt die ten goede aan 
andere programmagemeenten 

5. Gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren voor besluitvorming over de onder 2 
en 3 genoemde meerjaren ontwikkelingsprogramma’s.  

6. De gemeenten te informeren over deze besluiten van GS. 
7. PS te informeren conform bijgaande brief. 

 
7. 
Uitwerking amendement 14-1: 
Actualisatie UNA-
projectenprogramma Water als 
economische drager 

 
Het college besluit: 

a. Het amendement 14-1 uit te voeren door de geactualiseerde visie op 
het prioritair UNA-projectprogramma “ Water als economische 
drager” vast te stellen; 

b. De Statenvoordracht (zie bijlage1) en het bijbehorende ontwerp-
besluit inzake de geactualiseerde visie “ Water als economische 
drager” ter besluitvorming door te sturen aan Provinciale Staten door 
middel van bijgevoegde brief. 

  
8. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels voor 
de sloop en nieuwbouw 
Julianabrug aan de N515 te 
Zaanstad 
 

 
Het college besluit: 

- In te stemmen met het aantrekken van een architect voor het project “ N515 
Sloop en nieuwbouw Julianabrug in Zaanstad” door aansluiting te zoeken bij 
de 2e en 3e uitzondering van de aanbestedingsregels 1999 (opdracht in 
aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnde opdracht, waarbij uitvoering 
door dezelfde opdrachtnemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan 
zijn en tevens opdracht waarvan kan worden aangetoond dat er onvoldoende 
geschikte kandidaten zijn.) 

  
9. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. C. 
Boelhouwer (SP), inzake extra 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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personeel ten behoeve van 
jeugdzorg 
 
 

 

10. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. C. 
Boelhouwer (SP), over het 
openbaar aanbesteden van de 
middelen van Multiple Choise 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
11. 
Besluiten tot aanpassing van een 
aantal in het Provinciaal 
Beleidsplan Jeugdzorg 2005 tot 
en met 2008 genoemde 
subsidies 

 
Het college besluit: 
1. De subsidieplafonds van OCK het Spalier, Parlan en Zandbergen voor het 

onderdeel Pleegzorg te verhogen met de Indexering Pleegzorgvergoeding 2004          
van 2 %. Als gevolg hiervan worden de subsidieplafonds voor 2005 van de 
instellingen opgehoogd met resp. € 25.662,--, € 51.183,-- en € 9.729,--; 

2. De subsidieplafonds van OCK het Spalier voor het onderdeel werving- en 
selectiekosten te verhogen met de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling 
(OVA) 2004. Deze bedraagt  1,72 % van het loongevoelige deel , dat is 80% van de 
variabele lasten van de instelling. Als gevolg hiervan wordt het subsidieplafond 
voor 2005 van OCK het Spalier opgehoogd met € 4.744,--; 

3. Het subsidieplafond van OCK het Spalier voor het onderdeel werving- en 
selectiekosten te verhogen met de vergoeding voor 31,6 plaatsen ten behoeve van 
werkzaamheden voor De Bascule te Amsterdam. Als gevolg hiervan wordt het 
subsidieplafond voor 2005 van OCK het Spalier opgehoogd met € 19.213,--; 

4. Het subsidieplafond van OCK het Spalier, in het kader van de overheveling van het 
Project Ervarend Leren, te verhogen met € 83.329,-- en voor Parlan met hetzelfde 
bedrag te verlagen.  

5. Het subsidieplafond van OC ’t Gooi te verhogen met € 11.248,-- ten behoeve van 
de ophoging van de norm plus-1 naar de plus-2 variant voor de behandelgroep 
“alleenstaande tienermoeders”. 

12. 
Wm-vergunning NV 
Nederlandse Gasunie NV 

 
Het college besluit: 

- Een Wet milieubeheervergunning te verlenen aan de NV Nederlandse 
Gasunie ten behoeve van Compressorstation Noord-Holland te Anna 
Paulowna. 

13. 
Verslaglegging uitvoering 
grondbeleid in 2004  
 
 

 
Het college besluit: 

a. Het jaarverslag “Verslaglegging uitvoering grondbeleid in 2004” vast 
te stellen; 

b. Het vastgestelde jaarverslag ter informatie toe te sturen aan 
Provinciale Staten. 

c. Kennis te nemen van de resultaten van de verbeteracties op basis van 
de door de eenheid Concern-Controlling uitgebrachte Risico-analyse 
Grondzaken. 

14. 
Pilot Ronde Hoep 
(watercalamiteitenberging) 
 

 
 
Het college besluit: 

1. de statenvoordracht over de onderbouwing van de twee zoekgebieden voor 
watercalamiteitenberging De Ronde Hoep en de Nieuwe Keverdijkse polder 
vast te stellen ten behoeve van de streekaanpassing Noord-Holland Zuid, en 
daarmee: 
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- kennis te nemen van het rapport en de samenvatting “ Pilot Ronde 
Hoep; een weegschaal voor beheersing van hoogwatercalamiteiten” , 
waarmee invulling wordt gegeven aan het verzoek van Provinciale 
Staten d.d. 4 april 2005 om een onderbouwende rapportage over nut 
en noodzaak van calamiteitenberging ten behoeve van het al dan niet 
handhaven van de twee zoekgebieden voor calamiteitenberging; 

- kennis te nemen  van de aanvullende rapportage over de 
schadeberekeningen voor de polder De Ronde Hoep, alsmede van het 
verslag van de informatieavond voor raadsleden van de gemeente 
Ouder-Amstel; 

- te constateren dat met bovengenoemd rapport voldaan is aan het 
verzoek van Provinciale Staten; 

- een voorkeur uit te spreken voor  de oplossing “ Ronde Hoep met 
maatregelen voor  gecontroleerde inlaat van water en beschermende 
maatregelen in het gebied” / 

- de twee zoekgebieden voor calamiteitenberging in het streekplan 
Noord-Holland Zuid te handhaven tot uiterlijk januari 2006; 

2. de rapporten en de voordracht aan te bieden aan de leden van Provinciale 
Staten ten behoeve verdere besluitvorming voor de zoekgebieden voor 
calamiteitenberging in het streekplan Noord-Holland Zuid; 

3. overleg aan te gaan met het hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht en 
de gemeente Ouder-Amstel over de wijze waarop de pilot De Ronde Hoep kan 
worden voortgezet; 

4. in het kader van het Provinciaal Waterplan verder te werken aan de 
ontwikkeling van beleid voor watercalamiteitenopvang.  

  
15. 
De Vlietlanden, integriteit 
provinciaal personeel 
 

Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de aanvullingen op de eerdere rapportage (11 januari 

2005) van de resultaten van het onderzoek naar de gang van zaken rond de 
goedkeuring van het bestemmingsplan Vlietlanden. 

- De in de eerdere rapportage vermelde conclusie dat de heer Jager vanuit zijn 
functie bij de provincie de heer Van Vliet niet heeft kunnen bevoordelen in 
stand te houden. 
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16. 
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: 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Spaarndammerstraat, Stadsdeel Westerpark, Amsterdam,  

  
17. 
Vaststelling jaarrekening 2004 
van N.V. 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Noord-Holland (NVO) 

 
Het college besluit: 

- De jaarrekening 2004 van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-
Holland (hierna NVO), in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de 
vennootschap op grond van artikel 16 lid 6 van de statuten, vast te stellen. 

  
18. 
Beleid provinciale 
commissarissen en 
aandeelhoudersrol 

 
Het college besluit, in afwijking van het eerder genomen standpunt uit 2003: 

1. de notitie met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling binnen een 
vennootschap voor kennisgeving aan te nemen 

2. te bepalen dat in de loop van 2005 een evaluatie zal worden gemaakt van de 
provinciale deelnemingen 

3. de besluiten onder 1 en 2 schriftelijk ter kennis van provinciale staten te 
brengen 

19. 
Beslissing naar aanleiding van 
het bezwaar van IJzerwerf 
Overdie B.V. 
 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen; 
- bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar gegrond te verklaren met betrekking tot voorschrift 5.23; 
- de bestreden beslissing van 7 januari 2005, nr. 2004-57296, te herroepen; 

  
20. 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders NV WRK 6 
juni 2005  
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de jaarrekening 2004 van NV WRK Watertransportmaatschappij 

Rijn-Kennemerland  die zal worden behandeld in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van 6 juni aanstaande 

2. in te stemmen met de benoeming van de heer M. den Blanken tot directeur van 
WRK 

3. mevrouw Kuijper, afdeling FEZ te machtigen de provincie tijdens deze AVA te 
vertegenwoordigen 

  
21. 
Inhuur tijdelijke capaciteit ten 
behoeve van het ‘ going 
concern’ bij de afdeling I&A 

 
Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de inhuur van een ‘scripter’ via Nobel Van Dijk & 
Partners BV gedurende de periode van december 2004 tot juni 2005;   

- Kennis te nemen van de inhuur van helpdeskmedewerkers via Qmagic en Nobel 
Van Dijk & Partners BV gedurende de periode van januari 2005 tot juni 2005;   

- Vooraf in te stemmen met de inhuur van een ‘scripter’ via Nobel van Dijk & 
Partners BV vanaf juni 2005 tot oktober 2005 door aansluiting te zoeken bij de 
2e uitzonderingsclausule 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); 

- Vooraf in te stemmen met de inhuur van helpdeskmedewerkers via Qmagic en 
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Nobel Van Dijk & Partners BV vanaf juni 2005 tot oktober 2005 op dezelfde 
wijze als beschreven bij het 3e aandachtstreepje. 

  
22. 
Tijdelijk mandaatbesluit 
personeelszaken 

 
Het college besluit: 
a. In principe de regeling “Tijdelijk mandaatbesluit personeelszaken 2005” vast te 
    stellen; 
b. Omtrent dit principebesluit overeenstemming te bereiken met de Centrale Commissie 
    voor georganiseerd overleg Noord-Holland (GO); 
e. De gedeputeerde personeel en organisatie te machtigen om na overeenstemming met  
    het GO het besluit definitief vast te stellen; 
f.  Het besluit af te kondigen in het provinciaal blad; 
g. 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: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 2,15  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3,4,5,6,9,10,11,16,17,18  
M. Geus tel. (023) 514 50 38 1,13,14,20,21,22 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 12,19  
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 8 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 7  
 
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. 31-05-2005 openbaar 
Datum:31-05-2005 


	Onderwerp
	Besluit

