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1. 
Rapport commissie Hermans 
(“ Zonder wrijving geen 
glans”) 
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen van de Commissie Evaluatie 
Provinciale Dualisering (= de commissie Hermans), neergelegd in het rapport 
“Zonder wrijving geen glans”  

- Provinciale Staten door middel van inliggende, aan te passen brief ervan op de 
hoogte te stellen dat het college zich, specifiek voor de Noord-Hollandse situatie, 
op hoofdlijnen kan vinden in de conclusies en aanbevelingen die betrekking 
hebben op het samenspel tussen GS en PS of een algemene strekking hebben.  

- niet in te stemmen met de concept-IPO-reactie voorzover differentiatie naar 
functies in PS en differentiatie naar inwonertal wordt afgewezen.  

  
2. 
Berging klasse 0 tot 2 
baggerspecie in de bodem van 
het Noordzeekanaal 
 

 
Het college besluit: 

- de berging van circa 1,2 miljoen m³ zoute baggerspecie in de bodem van het 
Noordzeekanaal toe te staan mits hiervoor een Wet milieubeheer vergunning door 
haar wordt afgegeven. 

  
3. 
Notitie streekplanprocedures 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de notitie streekplanprocedures. 
  
4. 
Concept ontwerp 
Streekplanherziening 
nationaal landschap Laag 
Holland 

 
Het college besluit: 

1. De concept ontwerp streekplanherziening nationaal landschap Laag Holland 
vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te informeren over het concept-ontwerp middels bijgevoegde 
brief; 

3. Het concept ontwerp voor advies voor te leggen aan de PPC. 
5. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsclausule 
van de aanbestedingsregels 
betreffende vervolgopdracht 
op inhuur van een extra 
aanstuurder voor het 
Aansturingsteam van de sector 
Realisatie (voorheen Eenheid 
Infra Projecten) 

 
Het college besluit: 

- in te stemmen met de voortzetting van de reeds bestaande opdracht voor de inhuur 
van de heer A. Schoonderwoerd van MAN Consultants als Aanstuurder van het 
Aansturingsteam van de sector Realisatie (voorheen Eenheid Infra Projecten) voor 
de periode van 1 januari 2006 tot 1 juli 2006, door aansluiting te zoeken bij de 
uitzonderingsbepalingen – regel 6 a – van de aanbestedingsregels 2005 (opdracht 
in aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnde opdracht, waarbij uitvoering door 
dezelfde opdrachtnemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan zijn); 

 
  
6. 
Beantwoording vraag 
wethouder Griffith over 
uitsluiting Amsterdam van 
provinciale subsidies  

 
Het college besluit: 

- Mevrouw Griffith, wethouder te Amsterdam, schriftelijk te informeren over de 
provinciale beleidslijn voor subsidieverlening aan Amsterdam.  

 
  
7. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer 
M.H.J. van der Heijde (PvdA) 
over de 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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handhavingsproblematiek 
rond het Circuit Park 
Zandvoort 
 
  
8. 
IPO-Voorstel indexering 
regionale omroepen  

 
Het college besluit: 
1.Akkoord te gaan met het voorstel van het IPO en de koepel van de regionale 
omroepen ROOS  met betrekking tot de indexering van de financiering van de regionale 
omroepen door de provincies en deze toe te passen over 2006, 2007 en 2008. 
Dit betekent een indexering van 2,34% over 2006, 2,69% over 2007 en 2,53% over 
2008.  
 

  
9. 
Regionale bestuurkracht Zuid-
Kennemerland 

 
Het college besluit: 

1. De concept-brief aan de raden van de gemeenten Haarlem, Zandvoort, 
Bennebroek, Heemstede, Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
vast te stellen; 

2. De brief te verzenden aan de hierboven genoemde gemeenten. 
  
10. 
Ontwerp-besluit Vogelrichtlijn 
Abtskolk & De Putten 

 
Het college besluit bijgaande zienswijze op het Ontwerp-besluit Vogelrichtlijn Abtskolk 
& De Putten te geven en daarbij aan te geven: 

 Dat de provincie Noord-Holland instemt het gebied onder de 
Vogelrichtlijn te brengen; 

 dat de begrenzing zoals aangegeven in het ontwerp-besluit niet conform de 
benutting van de dwergganzen in het gebied is. Naar onze mening kan met 
de aanwijzing van een kleiner gebied worden volstaan; 

 dat LNV de gevolgen voor agrarische bedrijfsvoering in beeld moet 
brengen voordat tot definitieve aanwijzing wordt overgegaan; 

 de beleidsvrijheid van de provincie om de beste integrale oplossing voor 
versterking van zwakke schakels in onze kustverdediging te kiezen, niet 
verder moet worden ingeperkt dan noodzakelijk is op basis van de 
ecologische waarden van het gebied. 

 
  
11. 
Reactie op aanwijzingsproces 
Natura 2000 (Vogel Habitat 
Richtlijn) 
 

 
Het college besluit bijgaande reactie op de aanwijzing van de Natura 2000-gebieden (de 
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) te geven en daarbij aan te geven dat: 

 De instandhoudingdoelen behoudend van karakter zijn,  omdat de natuur 
dynamisch is zijn wij van mening dat een ontwikkelingsgerichte benadering 
beter recht doet aan alle belangen inclusief die van natuur; 

 op dit moment kunnen wij onvoldoende overzien in hoeverre de 
instandhoudingdoelstellingen voor de veenweidegebieden in relatie tot 
waterkwaliteit en waterkwantiteit haalbaar en of betaalbaar blijven. Wij 
pleiten voor een gezamenlijke en latere aanwijzing van de 
veenweidegebieden; 

 uitstel van aanwijzing van de Oostelijke Vechtplassen vanwege de 
bestuurlijke complexiteit en nadere inhoudelijke studie van de haalbaarheid 
van de doelen. 

 het ministerie van LNV te verzoeken ten aanzien van het Kennemermeer 
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bij IJmuiden  (Kennemerland zuid) de noordelijke grens van het 
Habitatrichtlijngebied te verleggen naar het door Natuurmonumenten, 
Stichting Duinbehoud en de gemeente Velsen gezamenlijk uitgewerkte 
voorstel.  

  
12. 
Fin. schade door 
Kidsconcern/aanvraag 
faillissement 
Kidsconcern/overname 
uitvoering in eigen beheer 
 

 
Het college besluit: 

1. De schade, als gevolg van het staken van de werkzaamheden door Kidsconcern 
van de uitvoering van de kinderopvangregeling provincie Noord-Holland, te 
bepalen op € 122.000,--  (dit is inclusief het bedrag genoemd onder 2, maar 
exclusief de kosten die nog voortvloeien uit het feitelijk aanvragen van het 
faillissement van Kidsconcern B.V.); 

2. Een bedrag ad € 18.490,-- netto van door ouders geleden schade voor rekening 
te nemen van de provincie Noord-Holland en als gevolg daarvan op te nemen in 
het totale schadebedrag (zie voor nadere toelichting punt 3 van de schade op 
pag. 3 en 4); 

3. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland, het advocatenkantoor 
Houthoff Buruma opdracht te verlenen tot het aanvragen van het faillissement 
van Kidsconcern B.V. bij de Rechtbank te Rotterdam en een claim bij 
Kidsconcern B.V. neer te leggen ad € 116.700,-- , nog te vermeerderen met de 
kosten als gevolg van de faillissementsaanvraag; 

4. De uitvoering van de kinderopvangregeling provincie Noord-Holland met 
ingang van 1 januari 2006 in eigen beheer uit te voeren. 
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13. 
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: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

- voor het realiserren van 15 woonheden op het perceel aan Gerbrand Katsstraat 1 te 
Purmerend, gemeente Landsmeer,  

- voor het uitbreiden van Cafetaria Kwalitaria op het perceel Overmeerseweg 5, 
Nederhorst den Berg,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan  Landelijk Gebied 2003, gemeente Schermer,  

 
  
14. 
Agenda IPO-
bestuursvergadering d.d. 9 
maart 2006  

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 9 maart 2006. 

  
15. 
Regionale Woonvisie Kop van 
Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 
A.1.  kennis te nemen van de concept-Regionale Woonvisie Kop van Noord-Holland en 
haar waardering uit te spreken voor de heldere aanpak van het regionale overleg om tot 
deze Woonvisie te komen.  
A.2.  niet in te stemmen met de door de regio gewenste bouwlocaties die niet passen in 
het beleid vastgesteld in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord. 
B. het commentaar op de concept-Regionale Woonvisie vast te stellen en dit 
commentaar toe te zenden aan PS. 
C. PS over de concept-Regionale Woonvisie Kop van Noord-Holland te informeren 
door middel van bijgaande brief. 

  
16. 
Regionale Woonvisie West 
Friesland 
 

 
Het college besluit: 
A.1.  kennis te nemen van de concept-Regionale Woonvisie West Friesland. 
A.2.  niet in te stemmen met eventueel door de regio gewenste bouwlocaties die niet 
passen in het beleid vastgesteld in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord. 
B. het commentaar op de concept-Regionale Woonvisie vast te stellen en dit 
commentaar toe te zenden aan PS. 
C. PS over de concept-Regionale Woonvisie West Friesland te informeren door middel 
van bijgaande brief. 
 

  
17. 
Vaststelling definitief advies 
voortgezet onderwijs 2006 
 

 
Het college besluit: 

1. Het advies bij de op de provincie Noord-Holland betrekking hebbende 
aanvragen voor omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestiging en voor 
leerwegondersteunend onderwijs vast te stellen zoals opgenomen in bijgaande 
notitie op grond van artikel 75 van de Wet op het voortgezet onderwijs. Dit 
betekent dat in één geval (Jan Arentsz) voorlopig geen advies wordt uitgebracht.

2. Het advies toe te zenden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
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3. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan provinciale staten 
4. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan de besturen en directies van de 

scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Noord-Holland en 
aan de gemeenten met voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs in Noord-
Holland. 

  
18. 
Heroverweging besluit naar 
aanleiding van bezwaar van 
W. Wilkens 
 

 
Het college besluit: 

1. Het advies van de Hoor- en Adviescommissie integraal over te nemen: 
bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen voor zover gericht tegen de weigering 
een onderzoek in te stellen als bedoeld in artikel 47 van de Wet op de 
Jeugdzorg, dan wel een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 16 van die 
wet; bezwaarde niet te ontvangen in zijn overige bezwaren; de motivering van 
het bestreden besluit van 23 augustus 2005 te verbeteren; 

2. W. Wilkens middels bijgevoegde brief (beslissing op bezwaar) hierover te 
informeren. 

  
19 
Rapportage wachtlijsten 
jeugdzorg 
 

 
Het college besluit: 

- kennis te nemen van de Rapportage wachtlijsten jeugdzorg, 
- de portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassingen 
- deze rapportage ter informatie te zenden aan PS. 

  
20. 
Provinciaal veiligheidsverslag 
dijkringgebied 12 (Centraal 
Holland) 

 
Het college besluit: 

a. Tot vaststelling van met het veiligheidsverslag van de tweede ronde toetsing 
van de primaire waterkeringen van dijkringgebied 14- Centraal Holland; 

b. In te stemmen met de aanbieding van het onder a genoemde 
veiligheidsverslag aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat door de 
provincie Zuid-Holland, mede namens Noord-Holland. 

c. De portefeuillehouder voor water te machtigen (redactioneel) wijzigingen in 
het veiligheidsverslag door te voeren; 

d. PS middels bijgevoegde brief te informeren als het veiligheidsverslag na een 
redactionele slag definitief gereed is. 

  
21. 
Programma’s en verslagen 
ambtsbezoeken door de cvdK 
aan Velsen en Heiloo 
 

 
Het college besluit: 
Kennis te nemen van  de verslagen en programma’s van de op 16 december 2005  en  27 
januari 2006 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de 
gemeenten Velsen en Heiloo en kennis te nemen van de door de commissaris van de 
Koningin gedane toezeggingen. 
In de gemeente Velsen heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder de 
aandacht van GS brengt:  

• de aanleg van een verkeersweg en de bouw van woningen op en langs het 
tracé van de oude spoorlijn naar IJmuiden 

•  de verbetering van het openbaar vervoer naar het strand in het weekend en 
•  de problematiek van de ontlasting van het woon-werkverkeer 

. 
In de gemeente Heiloo heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan dat 
hij onder de aandacht van GS  brengt: 
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• het Plan Wonen in het Groen waarbij een deel van het topsegment is 
gesitueerd in een gebied dat in het streekplan niet als zoekgebied is 
aangegeven 

• het bij de adviesrol van de provincie -inzake vestigingen voor voortgezet 
onderwijs -betrekken de wens van een volwaardige vestiging in Heiloo  

• het nakomen van eerder gemaakte afspraken met de provincie over de 
geluidswal tussen plan Oost en de A9 

• de kustontsluiting naar de A9 
• het belang van het zelfstandig kunnen doorfunctioneren van de bibliotheek 

in Heiloo 
  

Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 21 
J.Duin tel. (023) 514 40 99 5, 12, 20  
A.Meiborg tel. (023) 514 36 42 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19,  
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 2,7, 8, 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. 07-03-2006 openbaar 
Datum:07-03-2006 


