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OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 oktober 2006
Onderwerp
1.
Legestarieven provincie
Noord-Holland 2007

2.
Overgangsbepaling
aangepaste deelverordeningen
in het kader van
rechtmatigheid

3.
Memorie van Antwoord bij
Programmabegroting 2007

4.
PMI 2007-2011

Besluit

Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen de Legestarieventabel 2006, behorende bij en deel
uitmakende van de Legesverordening Noord-Holland 2006, in te trekken en de
Legestarieventabel 2007, behorende bij en deel uitmakende van de
legesverordening Noord-Holland 2006, vast te stellen;
2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en aan te bieden
aan Provinciale Staten;
3. De ten opzichte van de productenraming 2007 in totaal hogere opbrengst leges ad €
62.800,- bij te ramen bij de Voorjaarsnota 2007.
4. Na vaststelling door Provinciale Staten de Legestarieventabel 2007 te publiceren in
het Provinciaal blad en de besluitvorming daarover in diverse dagbladen.

Het college besluit:
- De voordracht PS (2006-46703) ten aanzien van de volgende
Deelverordeningen:
Beeldende kunst en vormgeving Noord-Holland 2007
Professionele podiumkunsten Noord-Holland 2007
Sociaal beleid Noord-Holland 2007
Theaterkrediet Noord-Holland 2007
aan te vullen met de volgende overgangsbepaling:
“Aanvragen om subsidie welke vóór de inwerkingtreding van deze
verordening zijn ingediend, en welke activiteiten betreffen die plaatsvinden in
het kalenderjaar 2007, en latere jaren, worden beoordeeld met inachtneming
van de bepalingen van de Deelverordening *invoegen naam oude
deelverordening*.”
- De commissie FBO tijdens haar vergadering d.d. 3 oktober 2006 een memo
met de inhoud van deze nota te doen toekomen. Indien van toepassing zal dit
onderwerp worden vervat in een memo welk meerdere onderwerpen aan de
orde stelt.

Het college besluit:
- de memorie van antwoord gewijzigd vast te stellen en toe te zenden aan de
leden van Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. de lijst van projecten van de studie-, plan- en realisatiefase en de lijst van te
schrappen projecten van het PMI 2007-2011 vast te stellen;
2. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten ter beschikking te stellen ten
behoeve van de uitvoering van het PMI met een totaal bedrag van € 17.350.000,=
:
a.
b.
c.
d.
e.

Studiekrediet (verhoging krediet)
€ 500.000,=
alg-15: Ontsnipperingsplan (verhoging krediet)
€ 40.000,=
alg-21: Verwijderen rechtsaffers
€ 600.000,=
N231-05: Ontsluiting woonwijk Nieuw-Oosteinde, gemeenten Aalsmeer
en Amstelveen
€ 400.000,=
N240-02: Reconstructie kruispunt N240-Dirk Bijvoetweg,
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gemeente Wervershoof
€ 1.750.000,=
N240-03: Reconstructie kruispunt N240-Oosterterpweg,
gemeente Wieringermeer
€ 375.000,=
g. N242, afsluiten parallelweg bij het kruispunt N242-Roskamsluis,
gemeente Langedijk
€ 185.000,=
h. N242-01: Scopewijziging reconstructie N242, aanleg weefvak tussen de
oprit Bestevaerstraat en de afrit Smaragdweg, gemeente Alkmaar
€ 255.000,=
i. N245-05: Reconstructie kruispunt N245-Middenweg, gemeente
Harenkarspel
€1.015.000,=
j. N246-06: Realiseren wachtgelegenheid Beatrixbrug, gemeente Zaanstad
€ 345.000,=
k. N502-01: fietsoversteek N502-Helmweg, gemeente Zijpe€ 60.000,=
l. N504-02: Aanleg fietspad langs de Kanaaldijk (N504) en reconstructie
kruispunt N504-Westfriesedijk, gemeente Harenkarspel € 2.090.000,=
m. N508-01: fietsverbindingen rondom het Nollencircuit, gemeente
Alkmaar en Heerhugowaard
€ 2.865.000,=
n. N512-02: reconstructie Alkmaar-Egmond
€4.750.000,=
o. N513-03: Verbeteren fietsoversteek N513-Van Speyklaan,
gemeente Castricum
€ 120.000,=
p. ZT-04: Oosttak Zuidtangent, cluster 4 "Tracé Legmeerdijk tot busstation
Uithoorn" (voorbereidingskrediet)
€ 2.000.000,=
de uit de verleende kredieten voortvloeiende kapitaallasten te dekken uit het
daarvoor bestemde budget voor provinciale infrastructuur;
daartoe de Voordracht PMI 2007-2011 vast te stellen;
Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 2007-2011 gelijktijdig te
behandelen met de begroting 2007 (november a.s.).
f.

3.
4.
5.

5.
Stimulering kleine
waterrecreatie UNAprogramma Water als
Economische Drager

Het college besluit:
a.
Voordracht en- ontwerpbesluit “ Stimuleren kleine waterrecreatie” vast te stellen.
b.
aan Provinciale Staten voor te stellen voor een totaal van € 740.838,begrotingsposten vast te stellen ten behoeve van subsidie aan:
i.
Gemeente Edam-Volendam voor maximaal € 58.044,-- ten behoeve
van het project Steigers Edam-Volendam
ii.
gemeente Aalsmeer voor maximaal € 293.244,-- ten behoeve van het
project Steigers Aalsmeer
iii.
gemeente Opmeer samen met de gemeente Noorder-Koggenland voor
maximaal € 218.800,-- ten behoeve van het project Vaarroute de
Gouw
iv.
Landschap Waterland voor maximaal € 45.750,-- ten behoeve van het
project Elektrisch varen
v.
Gemeente Noorder-Koggenland voor maximaal € 50.000,-- ten
behoeve van het project Vaarduiker Almereweg
vi.
Gemeente Niedorp voor maximaal € 75.000,-- ten behoeve van het
project Revitalisering passantenhaven De Rijd
en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA- als onderdeel
van het programma Water als Economische Drager.
c.
Bovengenoemd besluit i en besluiten ii t/m vi respectievelijk te verwerken bij de
7e wijziging programmabegroting 2006 (Najaarsnota 2006) en 1e wijziging
programmabegroting 2007;
d.
Er zal pas voorschotverlening plaatsvinden wanneer:
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1.

e.

f.

6.
Water als Economische
Drager; project (her)
ontwikkeling bedrijventerrein
Lagedijk te Schagen, fase 1

De gemeenten Aalsmeer, Opmeer, Noorder-Koggenland,
Niedorp, Edam-Volendam en het landschap Waterland het
totaal benodigd krediet beschikbaar hebben gesteld;
2. De bestemmingsplannen onherroepelijk zijn vastgesteld:
Middels inliggende brieven de B&W’s van de gemeenten Aalsmeer, Opmeer,
Noorder-Koggenland, Niedorp, Edam-Volendam en het landschap Waterland van
de procedurele voortgang op de hoogte te stellen.
Voordracht en –ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te
bieden.

Het college besluit:
a.
Voordracht en – ontwerpbesluit “(her)ontwikkeling bedrijventerrein Lagedijk te
Schagen,fase 1” vast te stellen.
b.
Aan Provinciale Staten voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van
maximaal € 1.700.000,- (zijnde 50% van de investeringskosten) t.b.v. subsidie
aan de gemeente Schagen voor het bedrijventerrein Lagedijk fase 1 en deze ten
laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA- als onderdeel van het
programma Water als Economische Drager.
c.
Het onder b. genoemd besluit te verwerken bij de 1e wijziging
programmabegroting 2007;
d.
Indien tot subsidieverlening wordt overgegaan zal voorschotverlening
plaatsvinden wanneer:
1. de gemeente Schagen het totaal benodigd krediet
beschikbaar heeft gesteld;
2. de projectwerkzaamheden behorende tot fase 1 vóór 1
oktober 2007 zijn gestart;
3. het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld.
e.
Tot subsidieverlening over te gaan nadat er met de gemeente overeenstemming is
over toepassing van benefit sharing inzake het project als geheel ( 1e en 2e fase)
waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat een eventueel positief saldo
evenredig wordt verdeeld over de provincie en gemeente.
f.
Middels inliggende brief B&W van de gemeente Schagen van de procedurele
voortgang op de hoogte stellen.
g.
Voordracht en –ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te
bieden.

7.
Actualisatie UNA-projecten
Het college besluit:
2006 ‘ Water als Economische a.
de actualisatie UNA-projectenprogramma 2006 ‘Water als Economische Drager’
Drager’
vast te stellen;
b.
te zoeken naar extra middelen voor de sleutelprojecten "Regionaal
Watergebonden Bedrijventerrein Anna Pauwlona" en "de Schelphoek Alkmaar",
zodra de gemeenten over een uitvoeringsgereed project bezitten en de gemeenten
daarover te informeren;
c.
de Statenvoordracht (zie bijlage 1) en het bijbehorende ontwerpbesluit inzake de
actualisatie-projectenprogramma 2006 ‘Water als Economische Drager’ ter
besluitvorming door te sturen aan Provinciale Staten door middel van
bijgevoegde brief.
8.
Water als Economische

Het college besluit:
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Drager project “ Toeristen
over water Enkhuizen”

a.
b.

c.
d.

e.
f.

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid W. van
Oudheusen (PvdA) over
stopzetten subsidie duurzame
energie
10.
Uitgestelde ondertekening
voorlopige
bestuursovereenkomst
inrichting landelijk gebied
(ILG), mandaat Moens

Voordracht en ontwerpbesluit “Toeristen over water Enkhuizen” vast te stellen.
Aan Provinciale Staten voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van
maximaal
€ 1.962.000,- (zijnde 25% van de investeringskosten) t.b.v.
subsidie aan de gemeente Enkhuizen voor het ‘Toerisme over water Enkhuizen’
en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA-als onderdeel van
het programma Water als Economische Drager.
Bovengenoemd besluit b. wordt verwerkt bij de 1e wijziging programmabegroting
2007;
Voorschotverlening zal plaatsvinden wanneer
1. de gemeente Enkhuizen het totaal benodigd krediet beschikbaar
heeft gesteld;
2. de op dit moment nog niet definitief toegezegde bedragen zijn
verzekerd c.q. door de gemeente op andere wijze zijn afgedekt;
3. het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld;
4. de projectwerkzaamheden voor 1 februari 2007 zijn gestart.
Middels inliggende brief de B&W van de gemeente Enkhuizen van de
procedurele voortgang op de hoogte te stellen.
Voordracht- en ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten aan te
bieden.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a.
Kennis te nemen van de wijzigingen in de procedure rond ondertekening van de
voorlopige bestuursovereenkomst inrichting landelijk gebied – VBOK (bijlage 1)
b.
In te stemmen met de inzet van NH op de resterende onderhandelingspunten en
de wijzigingen in de VBOK ten opzichte van de door GS op 22-8 (2006-41616)
vastgestelde versie (bijlage 2)
c.
in te stemmen met de inhoud d.d. 26-9 van de VBOK (bijlage 3)
d.
de heer Moens te mandateren kleine wijzigingen, voortkomend uit de
parafenronde bij het rijk, indien wenselijk door te voeren en de VBOK op 9-10 te
tekenen, al dan niet na bestuurlijk overleg met LNV (op 5 of 6 oktober); dan wel
te besluiten de VBOK niet te tekenen, wanneer rijkswensen niet stroken met de
wensen van GS.

11.
Afwijking aanbestedingsregels Het college besluit:
- Voor het houden van proef met de verwerking van baggerspecie, afkomstig van het
pilot
waterbodemsaneringsproject
waterbodemsaneringsproject Alkmaar in te stemmen met afwijking van de
Alkmaar
provinciale aanbestedingsregels, die bepalen, dat voor een bedrag van meer dan €
45.000 meervoudig onderhands moet worden aanbesteed.
12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
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keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- bouw 7 woningen aan de Dorpsstraat 188 te Winkel, gemeente Niedorp,
- voor het bouwen van een woning op het perceel aan de Herenweg 78b, gemeente
Aalsmeer,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder Herziening ex artikel 30 WRO,
gemeente Hoorn,

13.
Ondertekening van convenant
en van addendum
(gezins)voogdij- en
jeugdreclasseringszaken
LWI’s van jeugdzorg

Het college besluit:
a.
In te stemmen met bijgevoegd addendum en dit te paraferen, alsmede in te
stemmen met en ondertekenen van het eerder toegezonden convenant;
b.
deze parafering en ondertekening te doen geschieden door de gedeputeerde,
mevrouw Kruisinga, krachtens het Algemeen Mandaatbesluit;
c.
het geparafeerde addendum alsmede het ondertekende convenant toe te zenden
aan het ministerie van justitie.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B.Adema
R.Fillet
M. Lansdaal
K. Grevers

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
5, 6, 7, 8,
13
1, 2, 3, 12,
4, 9, 10, 11,

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.
Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld worden via het algemene
provincienummer (023) 514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 03-10-2006 openbaar
Datum:03-10-2006

