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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 5 december 2006
Onderwerp

Besluit

1.
Visie Provinciaal Verkeers- en Het college besluit:
Vervoersplan
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van de visie voor het Provinciaal Verkeers- en
Vervoersplan, deze visie aan Provinciale Staten te sturen en vrij te geven voor
bespreking met externe partijen;
2. De visie de basis te laten zijn voor de verdere uitwerking van het PVVP met name
in een uitvoeringsprogramma;
2.
Integraal Actieplan
Verlichting Administratieve
Lasten

3.
Vaststellen concept ontwerp
streekplanuitwerking
Vroonermeer Noord
4.
Reparatie onrechtmatige
subsidiedossiers 2005

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de stand van zaken van de uitvoering van het Stappenplan
Verlichting Administratieve Lasten (MKB);
- Kennis te nemen van de resultaten van het SIRA onderzoek naar de mogelijkheden
om binnen de Provincie Noord-Holland de administratieve lasten te verlagen;
- In te stemmen met het Integraal Actieplan Administratieve Lasten;
- In te stemmen met een slotrapportage in het tweede kwartaal van 2007, over de
uitvoering van de in het Integraal Actieplan opgenomen acties.

Het college besluit:
- De concept ontwerp streekplanuitwerking vast te stellen
- Ter informatie naar de cie ROV te sturen.

Het college besluit:
1. met terugwerkende kracht de hardheidsclausules van de in bijlage 1 van deze nota
genoemde subsidieverordeningen toe te passen, waardoor de subsidieverlening, c.q.
subsidievaststelling in de in bijlage 1 genoemde subsidiedossiers, alsnog conform
de in de deelverordeningen neergelegde procedures heeft plaatsgevonden;
2. te constateren dat de financiele onrechtmatigheid in dossiernummer 2005-37923 in
tegenstelling tot eerdere berichtgeving ook niet door PS kan worden hersteld;
3. PS hierover te informeren met brief.

5.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingsclausule
- In te stemmen met het gebruik te maken van de uitzonderingsclausules op de
op de provinciale
aanbestedingsregels 2005 voor het repareren van onrechtmatig aanbestede dossiers
aanbestedingsregels 2005 voor
zoals beschreven in de nota reparatie van onrechtmatige aanbestedingen directie
12 dossiers van onrechtmatig
Beheer en Uitvoering.
aanbestede diensten en
melding onherstelbare
onrechtmatige dossiers
directie Beheer en Uitvoering

6.
Verlening drie tekortsubsidies
aan de gemeente Hilversum

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan de
gemeente Hilversum drie tekortsubsidies van 75% van de aangevraagde
projectkosten te verlenen in het kader van de uitvoering van het Integraal
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2.

3.

7.
Voorstel benoeming
veiligheidsbeambte
Zuidtangenttunnel te Schiphol

Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o. Het maximale subsidiebedrag per project is:
o Johannes Geradtsweg – Jacob van Campenlaan, maximaal € 378.882,o Sumatralaan – Lage Naarderweg – Ingang Mediapark, maximaal €
1.485.077,o Minckelersstraat – Kamerlingh Onnesweg, maximaal € 683.735,Per project een voorschot uit te betalen van 80% van het maximale
subsidiebedrag, zijnde
o Johannes Geradtsweg – Jacob van Campenlaan: € 303.105,o Sumatralaan – Lage Naarderweg – Ingang Mediapark, maximaal €
1.188.061,o Minckelersstraat – Kamerlingh Onnesweg, maximaal € 546.988,De directeur SHV te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

Het college besluit:
1. Er mee in te stemmen het hoofd van het Steunpunt Tunnelveiligheid van der
Bouwdienst van Rijkswaterstaat aan de gemeente Haarlemmermeer voor te dragen
als veiligheidsbeambte voor de tunnel in de Zuidtangent.
2. De Directeur van de directie Beheer en uitvoering te machtigen de
veiligheidsbeambte aan de gemeente Haarlemmermeer voor te dragen en na
instemming van de gemeente Haarlemmermeer de veiligheidsbeambte te
benoemen.

8.
Aflossing schuld € 600.000,Het college besluit:
Landschap Noord-Holland aan 1. een incidentele budgetsubsidie van € 600.000,- te verlenen aan Landschap Noordde gemeente Den Helder
Holland.
2. Aan LNH de verplichting op te leggen hiermee de schuld van € 600.000,- aan de
gemeente Den Helder af te lossen en 5 natuurgebieden ter uitbreiding van de PEHS
aan te kopen.
3. De PEHS uit te breiden door vijf natuurgebieden in de gemeente Den Helder toe te
voegen aan de kaart van veilig te stellen natuurgebieden, zijnde;
- Duinweg
- Hengstenpad
- De tuintjes
- Ravelijn Waddenzeestraat
- Balgzandpolder
9.
Beantwoording statenvragen
van mevrouw C. Jankie (SP)
over controles op Schiphol

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
te accorderen dat gebruik gemaakt wordt van de uitzonderingsbepaling als
van de uitzonderingen van de a.
bedoeld in regel 6, ad 1 onder b van de provinciale aanbestedingsregels, waardoor
aanbestedingsregels
de inzet van de Utrechtse Juristen Groep (UJG) voor het uitvoeren van juridische
werkzaamheden op het gebied van milieu en bodem wordt verlengd tot 31
december 2006, met als optie een mogelijke verlenging tot 1 maart 2007.
b.
Toestemming te verlenen aan de sectormanager Juridische Dienstverlening om de
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opdracht tot inhuur te verlengen.

11.
Renovatie
gezondheidscentrum Djumu,
Suriname

Het college besluit:
- Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van maximaal € 177.229,-, verdeeld over de jaren 2006 en 2007,
beschikbaar te stellen aan het Zeister Zendings Genootschap ten behoeve van het
project “ Renovatie gezondheidscentrum Djumu, Suriname”.

12.
Afwijking aanbestedingsregels Het college besluit:
voor het maken van HIS- Voor het maken van HIS-overstromingskaarten voor dijkringen 5, 12 en 13 af te
overstromingskaarten voor
wijken van de provinciale aanbestedingsregels en de opdracht te geven aan het
dijkringen 5, 12 en 13
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
13.
Uitzonderingsclausule
aanbestedingsregels opdracht
aan R&H inzake opstellen
culturele landkaart

14.
Subsidie Olympisch Gebied
Amsterdam

Het college besluit:
- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6, punt b , van de
aanbestedingsregels inzake de opdracht aan R&H ten behoeve van het opstellen van
een culturele landkaart.
- De directeur Beleid te machtigen aan R&H de opdracht te verstrekken.

Het college besluit:
1. Voordracht- en ontwerpbesluit Subsidieverlening Olympisch gebied vast te
stellen;
2. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland aan Provinciale
Staten voor te stellen: een begrotingspost vast te stellen van maximaal €
500.000,-- t.b.v. subsidie aan de gemeente Amsterdam (stadsdeel Oud-Zuid)
voor de aanleg van sportvoorzieningen voor topsport en breedtesport in het
Olympisch gebied t.l.v. de bestemmingsreserve EXIN-H, budget programma
Welzijn, (Jeugd)zorg en Sociaal-culturele infrastructuur deelbudget Welzijn;
3. Provinciale Staten voor te stellen bij de 1e begrotingswijziging in 2007 de ad 2
genoemde bijdrage op te nemen in de bijlage bij de begroting “subsidies buiten
deelverordening”;
4. Bovengenoemd besluit ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten
middels brief.

15.
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 Nieuwendam-Noord, Waterlandplein, Stadsdeel Amsterdambezwaar artikel 19 WRO c.a.
Noord,
- bestemmingsplan Nieuwendam-Noord, tankstation Zuiderzeeweg, Stadsdeel
Amsterdam-Noord,
- bestemmingsplan “ De Krimper 2005” , gemeente Andijk,

16.
AO (in)vorderen, aanmanen
en incasso, AO invorderen

Het college besluit:
- De beschrijvingen van de AO’s (in)vorderen aanmanen en incasso, invorderen
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verantwoording ontvangsten
17.
Economische perspectieven
Noord-Hollands landelijk
gebied
18.
Uitvoering Stimulering
Vrijwilligerswerk

19.
Incidentele subsidie sanering
riooloverstort Egmond aan
Zee

20.
Incidentele tekortsubsidie
watergebiedsplan Callantsoog

Besluit
dwangsommen en verantwoording ontvangsten vast te stellen.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de nota “ Economische perspectieven Noord-Hollands
landelijk gebied” die is verstuurd aan de Statencommissie ILG.

Het college besluit:
- in afwijking van de artikelen 3, sub 1 en 4, sub n van het Algemeen mandaatbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2006, de 148 besluiten tot
subsidieweigering, voortvloeiend uit de motie van Provinciale Staten van 29 mei
2006, nummer 2006-38229 (stimulering vrijwilligerswerk), te mandateren aan de
sectormanager Subsidies.

Het college besluit:
- een incidentele subsidie te verlenen van € 53.870,- exclusief BTW aan de gemeente
Bergen voor aanvullend onderzoek voor de sanering van de riooloverstort op het
strand van Egmond aan Zee.
- in afwijking van art. 3, sub m van het algemeen mandaatbesluit GS, de uitvoering
van het besluit op te dragen aan de directie SHV.

Het college besluit:
- een incidentele tekortsubsidie te verlenen van € 28.560,- inclusief BTW aan het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor het opstellen van een integraal
watergebiedsplan Callantsoog.
- In afwijking van art. 3, sub m van het algemeen mandaatbesluit GS, de uitvoering
van het besluit op te dragen aan de directie SHV.

21.
Italië reis waterbestuurders
Het college besluit:
Rijn-West op 20 en 21 oktober - Kennis te nemen van het verslag van het werkbezoek van de waterbestuurders van
2006 aan de Po vlakte
deelstroomgebied Rijn-West aan de Po vlakte, Italië op 20 en 21 oktober 2006;
- de leden van Provinciale Staten van het verslag in kennis te stellen.
22.
Deelname aan International
Water Association (IWA)
World Water Congress te
Beijing van 8 – 15 september
2006

23.
Verstrekken incidentele
subsidie aan de Fauna Beheer
Eenheid op basis van hun
begroting 2006

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het verslag van deelname aan het IWA World Water Congres
te Beijing van 8 – 15 september 2006;
- de leden van Provinciale Staten van het verslag in kennis te stellen.

Het college besluit:
1. De faunabeheereenheid een incidentele subsidie van EUR 110.950,- te
verlenen voor het jaar 2006;
2. in afwijking van artikel 3, sub m van het Algemeen mandaatbesluit GS, de
uitvoering van het besluit op te dragen aan de directie SHV.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R.Fillet
M. Lansdaal
K. Grevers
M. Hartog
J. Duin

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 34 25
tel. (023) 514 40 99

over de nummers:
9, 10, 11
3, 4, 15
1, 5, 6, 7, 8, 16, 17
13, 14
2, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23

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. 05-12-2006 openbaar
Datum:05-12-2006

