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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 7 februari 2006
Afdeling/onderwerp

Concept-besluit

1.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw J.
Geldhof en L.M. Cornelissen
(D66) in verband met de
nieuwjaarstoespraak van de
commissaris van de Koningin
2.
Wet geluidshinder/
Aanvullend
saneringsprogramma
industrielawaai
industrieterrein IJmond

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer A.A.
de Vries (SP) over
drinkwaterafsluiting door
PWN
4.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw
A.M. Nagel en mevrouw mr.
A. Zeeman (CDA) over
besteding van aan gemeenten
ter beschikking gestelde
gelden voor toekenning
bijzondere bijstand aan
burgers

Het college besluit:
1. Het Aanvullend saneringsprogramma industrielawaai industrieterrein IJmond
vast te stellen.
2. De Minister van VROM mee te delen dat de beoogde geluidsreductie succesvol
is geweest voor 1253 woningen (in de bestaande woningvoorraad); voor de
woningen waar dit niet is gelukt de minister te verzoeken om, op basis van het
onder 1 genoemde programma, voor 187 extra woningen (in totaal 506) in Wijk
aan Zee en Oud IJmuiden een Maximaal Toelaatbare Geluidsbelasting vast te
stellen van meer dan 55 dB(A)1 en voor 77 woningen de vastgestelde MTG’s te
verlagen tot maximaal 55 dB(A)).
3. Het aanvullend saneringsprogramma ter beoordeling toe te zenden aan de
onafhankelijke deskundige van de provincie Utrecht.
4. Degenen die ingesproken hebben op het ontwerp-saneringsprogramma te
berichten over de GS-reactie op hun zienswijzen en de voortgang van de
procedure.
5. De Kamer van Koophandel te Amsterdam alsmede het bedrijf KVSA in een
separate brief te berichten over de GS-reactie op hun zienswijzen en de
voortgang van de procedure.
6. De portefeuillehouder te machtigen de brieven aan te passen aan de
besluitvorming

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
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5.
Reorganisatie Archief en
registratie

6.
Bestuursovereenkomst
Bloemendalerpolder

7.
Beantwoording statenvragen
van de heer H. Putters (SP)
betreffende OV
8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer R.E.
Vis (VVD) over OV fietspunten bij NS-stations

Concept-besluit

Het college besluit:
1. Het voornemen uit te spreken om te komen tot besluitvorming over
reorganisatie van het onderdeel Archief en registratie van het Facilitair Bedrijf
(A&R);
2. Het voornemen te hebben om A&R extern te laten onderzoeken volgens
inliggende opdrachtomschrijving;
3. De bestaande aansturing van en verantwoordelijkheid voor A&R te handhaven
tot het moment van definitieve besluitvorming over inpassing van A&R in de
nieuwe provinciale organisatie;
4. Het voornemen tot reorganisatie en onderzoek van A&R om advies voor te
leggen aan de Ondernemingsraad;
5. PS en het Georganiseerd Overleg te informeren over dit besluit
overeenkomstig bijgaande ontwerp-brieven.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bestuursovereenkomst voor de Bloemendalerpolder;
2. De gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, A.M.C.A. Hooijmaijers, te
machtigen namens het College van Gedeputeerde Staten tot ondertekening
over te gaan.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Vaststelling programma kleine Het college besluit:
infrastructuur 2006
1.
Vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) 2006 een bedrag van € 8.014.092,- te
oormerken voor het programma kleine infrastructuur 2006.
2.
De subsidieplafonds voor het programma kleine infrastructuur 2006 voor drie
regio’s als volgt vast te stellen:
Haarlem-IJmond
€ 5.428.800,Gooi en Vechtstreek
€ 3.329.123,Noord-Holland Noord
€ 6.271.977,3.
De prioritering van de projectenlijsten en de maximale financiële bijdrage per
project voor de drie regio’s bestaande uit de A-lijsten (gehonoreerde projecten)
en de B-lijsten (reserve-projecten) vast te stellen.
4.
De portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen aan de
betreffende wegbeheerders subsidie te verlenen.

10.
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Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- voor de bouw van 18 appartementen c.a. aan de Tweede Sweelinckstraat 3 en 5 /
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Sint Willibrordusstraat 72, 74 en 76, Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- bestemmingsplan Zuiderloo, gemeente Heiloo,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Zandzoom, gemeente Heiloo,
11.
Beslissing naar aanleiding van Het college besluit:
het bezwaarschrift van de
Het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen en
gemeente Texel en mevrouw
1. De bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
H.F. Roemers-Burie
3. de bestreden beslissing van 27 september 2005, nr. 2005-30196 niet te
herroepen.
12.
Terugmelding Bestuurlijke
Kerngroep Noordvleugel

13.
Agenda IPObestuursvergadering d.d. 9
februari 2006
14.
Melding gebruikmaking
uitzonderingsclausule
aanbestedingsregel;
bibliotheekvernieuwingsproces
15.
Procedure betreffende
Europese Structuurfondsen
Regionaal Beleid

16.
Aanpak en planning
voorbereidingen Provinciale
Statenverkiezingen 2007

Het college besluit:
- kennis te nemen van het bijgevoegde verslag van de Bestuurlijke Kerngroep
Noordvleugel van 20 januari 2006.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 9 februari 2006 en
standpunten mee te geven voor de besluitvorming.

Het college besluit:
- kennis te nemen van het feit, dat bij het bibliotheekvernieuwingsproces gebruik
gemaakt is van de uitzonderingsbepaling, regel 6 onder e, van de
aanbestedingsregels.

Het college besluit:
‐ kennis te nemen van de notitie “ Procedure inzake Structuurfondsen Regionaal
Beleid, de stand van zaken dd. 23 januari 2006” over de te nemen
processtappen inzake het dossier Structuurfondsen en

Het college besluit:
- in te stemmen met de opzet en aanpak tijdens de voorbereiding van de Provinciale
Statenverkiezingen in maart 2007 met een aanpassing.

Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
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over de nummers:
R.Fillet
C. van Twuyver
P.Heemskerk
A.Meiborg
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 42 40
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 46 39

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

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.
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