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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 juli 2006
Onderwerp
1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP) over verkeersonveilige
situatie op de N247 tussen
Monnickendam en Edam
2.
Jaarverslagen concessies
openbaar vervoer
(2006-33904)

3.
Subsidieverlening Stichting “
De Kustbus” ten behoeve van
Kustbus Petten- Den Helder
en Stichting “ De Strandbus”
ten behoeve van Strandbus in
Zandvoort

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De jaarverslagen 2005 voor de concessies Gooi en Vechtstreek,
Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord en de Zuidtangent vast te
stellen.
2. De jaarverslagen ter informatie te sturen aan provinciale staten.

Het college besluit:
1. Aan de Stichting “De Strandbus” te Haarlem een incidentele tekortsubsidie te
verlenen van € 154.739,00 voor het laten rijden van de Strandbus in Zandvoort
en het laten rijden van TukTuk’s in Zandvoort;
2. Aan de Stichting “De Kustbus” te Sint Maartenszee een incidentele
tekortsubsidie te verlenen van € 111.522,50 voor het laten rijden van de
Kustbus tussen Petten-Den Helder;

4.
Verlening tekortsubsidie
Het college besluit:
(€ 11.225,-) met voorschot aan
- Met terugwerkende kracht tot 2 mei 2006, aan LTO een tekortsubsidie van €
project ‘ Marktgericht
11.225,-- te verlenen voor de uitvoering van het project “ marktgericht
ondernemen op Texel’ van
ondernemen”;
LTO Noord Projecten
- Aan LTO een voorschot van € 8.980,-- uit te betalen voor genoemd project;
- LTO hiervan schriftelijk in kennis te stellen door middel van bijgevoegde brief.
5.
Notitie toekomst provinciale
meetnetten luchtkwaliteit

6.
Wijziging deelverordening
Subsidies duurzameenergiepakket Noord-Holland
2001-2008

Het college besluit:
- De luchtkwaliteitsmetingen in de IJmond en rond Schiphol ook in de
komende jaren te continueren;
- Op korte termijn een traject te starten voor de Europese aanbesteding
van het beheer en onderhoud van de luchtkwaliteitmeetnetten;
- Bij de verdere uitwerking ook de wensen t.a.v. uitbreiding van het
meetnet te betrekken (bv. Westpoort) alsmede de mogelijke
medefinanciering door derden.

Het college besluit:
1. de Statenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit tot wijziging van de
deelverordening Subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 20012008 vast te stellen;
2. de deelverordening met bijgaande brief en Statenvoordracht aan te bieden
aan Provinciale Staten ter besluitvorming;
3. de deelverordening te publiceren in het Provinciaal Blad na vaststelling in
Provinciale Staten.
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7.
Voorstel gebruikmaken van
uitzondering van
aanbestedingsregels

8.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden D.
Graatsma en H. Putters (SP)
over burgemeester Lont van
de gemeente Wieringen
9.
Inhuur personeel/ afwijking
aanbestedingsregels

10.
Hersteloperatie
Theaterkredieten 2006

Besluit

Het college besluit:
a. te accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als
bedoeld in regel 6, ad 1 onder b van de provinciale aanbestedingsregels,
waardoor de inzet van een zestal juridische adviseurs voor de tijdelijke
ondersteuning van de sector Juridische Dienstverlening wordt verlengd tot
31 december 2006;
b. toestemming te verlenen aan de adjunct-sectormanager Juridische
Dienstverlening om de opdrachten tot inhuur te verlengen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. besluit in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van
uitzonderingsclausule overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B
van de aanbestedingsregels inzake de opdracht tot: de inhuur van 2
medewerkers Expertise Centrum B&U/ grondzaken, onderdeel beheer, voor de
periode tot 31-12-2006, conform achterliggend voorstel.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur van directie B&U om de opdracht
tot uitvoering te verlenen

Het college besluit:
- om de herstelacties in het kader van de ‘ Hersteloperatie Theaterkredieten 2006’,
vast te stellen.
- De sectormanager van Sector Subsidies te machtigen om de herstelacties uit te
voeren.

11.
Cultuur samenwerkingsproject Het college besluit:
Pommeren- Noord-Holland
1. Kennis te nemen van het Cultureel Samenwerkingprogramma “Creatieve
kusten” tussen de regio Pommeren en de provincie Noord-Holland dat een
begroting kent van € 1.250.000,-;
2.
de extra benodigde provinciale bijdrage voor 2007, zijnde maximaal €
290.000,-, mee te nemen bij de integrale afweging van voorstellen nieuw beleid
voor de begroting 2007 op 11 juli 2006;
3. in het kader van nieuw beleid het programma “Creatieve kusten” ter informatie
aan te bieden aan Provinciale Staten.
12.
Intentieverklaring Erfgoedhuis Het college besluit:
1. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming inzake de oprichting
en inhuur projectleider fase I.
van een Erfgoedhuis, akkoord te gaan met de Intentieverklaring
oprichting Erfgoedhuis;
2. de gedeputeerde R. Kruisinga te machtigen deze Intentieverklaring
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Besluit
op 12 juli a.s. te tekenen;
de directeur van de directie Beleid opdracht te verlenen een
projectleider aan te stellen voor de uitvoering van fase I,
voorbereiding fusie, zoals omschreven in de Intentieverklaring;
4. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland:
a. ten laste van het voorbereidingskrediet EXIN-H, budget
Welzijn, (Jeugd)zorg en Sociaal-Culturele Infrastructuur, tot
1 december 2006 een bedrag van maximaal € 18.000,- (excl.
BTW) beschikbaar te stellen t.b.v. de onder 3 genoemde
werkzaamheden;
5. PS door middel van inliggende brief over bovengenoemde besluiten
te informeren.
3.

13.
“ Uit-in-Noord-Holland”

Het college besluit:
1.
2.

kennis te nemen van het projectvoorstel “ Uit-in-Noord-Holland
“;
het besluit over de provinciale bijdrage voor 2007, zijnde
maximaal € 335.000,- mee te nemen bij de integrale afweging
van voorstellen nieuw beleid voor de begroting 2007 op 11 juli
2006, onder de voorwaarden dat:
• de stichting Uit-in-Noord-Holland hiervoor namens de
initiatiefnemers een subsidieverzoek indient waarin de
huidige intenties van de partijen worden bevestigd;
• er voor 1 november 2006 sprake is van een definitieve
exploitatiebegroting voor 2007-2009.

14.
Honorering subsidieaanvragen Het college besluit:
projecten De Schakel en De
A. De subsidieaanvraag van stichting West-Friese Zorggroep De Oming
Veken met kleiner aantal
voor het project De Schakel te Opmeer te honoreren voor een bedrag
bewoners per groep dan
van € 200.000,- in het kader van de deelverordening Kleinschalig
gestelde in DV Kleinschalig
wonen voor mensen met dementie Noord-Holland 2005 tot en met
wonen met dementie
2009, met toepassing van de afwijkingsbepaling van de verordening
B. De subsidieaanvraag van stichting West-Friese Zorggroep De
Omring voor het project De Veken te Abbekerk te honoreren voor
een bedrag van € 64.000,- eveneens in het kader van de
deelverordening , genoemd bij A en met toepassing van de
afwijkingsbepaling van de verordening.
C. De uitvoering van deze besluiten op te dragen aan de sector
Subsidies
D. Tot aanpassing van de desbetreffende deelverordening
15.
Evaluatie
samenwerkingsverband
Pommeren 2004-2005

Het college besluit:
1) in te stemmen met de evaluatie van het samenwerkingsverband met de
regio Pommeren;
2) in te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie (pagina 12 van de
evaluatie):
a) te stoppen met de huidige vorm van samenwerking op het gebied van
economie;
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Besluit
b) de samenwerking op het gebied van milieu te continueren in 2006
i) het scholenproject op te schalen in 2006
ii) een onderzoek te laten verrichtten om de
samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van biomassa nader
te bestuderen alvorens er een definitief besluit wordt genomen
over continuering van de samenwerking na 2006.
c) De succesvolle samenwerking op het gebied van cultuur voort te
zetten middels de (gedeeltelijke) uitvoering van het culturele
samenwerkingsprogramma Creatieve Kusten. Cultuur
samenwerkingsprogramma van de provincie Noord-Holland en de
regio Pommeren (Polen) 2006-2008.
3) dit besluit en bijgevoegde stukken ter informatie aan te bieden aan
Provinciale Staten ( brief redactioneel aan te passen).

16.
Het Leertje van de Kraan:
Verbetering sturing
subsidierelaties

Het college besluit:
1. De sturing van de bestaande en nieuwe subsidierelaties van de provincie
Noord-Holland met ingang van juli 2006 te baseren op de vier
sturingsmodellen en de keuze voor het sturingsmodel te bepalen met behulp
van het toetsingskader;
2. Kennis te nemen van de analyse die van de huidige subsidierelaties is gemaakt
op grond van de sturingsmodellen;
3. Door herijking van bestaande subsidierelaties te onderzoeken in welke situaties
vergelijkend prestatiemodel kan worden toegepast;
4. Bij het aangaan van nieuwe subsidierelaties te onderzoeken of het vergelijkend
prestatiemodel kan worden toegepast;
5. Aan de directie Beleid opdracht te geven een plan van aanpak voor de
uitvoering van de punten 3 en 4 op te stellen.
6. Voordracht en ontwerpbesluit via bijgaande (aan te passen) brief te zenden aan
Provinciale Staten

17.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
en verklaringen van geen
- Bestemmingsplan Burgwallen, stadsdeel Amsterdam-Centrum, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Amsterdam,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Poldergebied Assendelft,
18.
Wijziging reglement
hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

19.
Verlenen hoger voorschot
voor het project: “ Beemster

Het college besluit:
- Bijgaand ontwerpbesluit tot wijziging van het reglement voor hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier vast te stellen,
- het ontwerpbesluit toe te zenden aan het college van dijkgraaf en hoofdingelanden
van HHNK, aan burgemeester en wethouders van de gemeente Texel en aan het
ministerie van Verkeer en Waterstaat, en
- het ontwerpbesluit ter inzage te leggen voor de inspraak.

Het college besluit:
1. gebruik te maken van de hardheidsclausule vermeld in artikel 14 van de
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Besluit

Lusthof op de Kaart”

Deelverordening
duurzame landbouw en biologische landbouw Noord-Holland 2000 om de
Stichting Plattelandsvernieuwing Beemster voor het project: “Beemster Lusthof op
de Kaart” een voorschot te verlenen van 80%;
2. via inliggende brief de Stichting te informeren;
3. kopie van brief te zenden naar LTO Noord Projecten B.V.

20.
Voortgangsrapportage
Aanjaagteam Wonen

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de Voortgangsrapportage van het Aanjaagteam Wonen
- De portefeuillehouder te machtigen het stuk waar nodig aan te passen
- De voortgangsrapportage aan te bieden aan Provinciale Staten
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

Y.de Groot
P.Heemskerk
C. v. Twuijver
M. Hartog
M.Lansdaal

tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 42 40
tel. (023) 514 34 25
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
18,
4, 5, 6, 7, 8, 19,
1. 2, 3, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 20

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. 04-07-2006 openbaar
Datum:04-07-2006

