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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Werkprogramma Monitoring 

en Beleidsevaluatie 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het pilot -werkprogramma Beleidsevaluatie 2006-2007 en 

akkoord te gaan met het opstellen van het toekomstige Meerjarige 

Werkprogramma’s Monitoring en Beleidsevaluatie 2007-2011; 

2. akkoord te gaan met de voorgestelde status van het pilot -werkprogramma 

2006-2007, waarbij de resultaten van de onderzoeken te allen tijde ter kennis 

van het College worden gebracht; 

        3.   de werkwijze onder 2) te evalueren ten behoeve van het opstellen van het                   

Meerjarige Werkprogramma Monitoring en Beleidsevaluatie 2007-2011. 

  

2. 

Subsidie in de vorm van een 

lening aan de 

Investeringsmaatschappij 

Noordzeekanaalgebied C.V. 

ten behoeve van 

investeringsprojecten van de 

RON N.V. 

 

Het college besluit: 

1. Aan Provinciale Staten een (aangepaste) voordracht voor te leggen voor verlening 

van een subsidie aan de Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV in de 

vorm van een lening van € 6.806.700,- ten behoeve van aan RON NV te 

verstrekken leningen. 

2. De voordracht middels bijgevoegde brief aan Provinciale Staten aan te bieden. 

 

De heer Moens neemt niet deel aan de besluitvorming over dit punt. 

 

  

3. 

Deelverordening 

cultuurparticipatie Noord-

Holland 2007  

 

Het college besluit: 

- De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp -besluit inzake Deelverordening 

cultuurparticipatie Noord-Holland 2007 inclusief toelichting vast te stellen. 

- De Statenvoordracht en het ontwerp -besluit ter besluitvorming door te sturen aan 

Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief. 

  

4. 
Streekplanherziening 

begrenzing nationaal 

landschap Laag Holland 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met de tekst van de concept Nota van Beantwoording 

streekplanherziening begrenzing Laag Holland en de concept voordracht; 

- in te  stemmen met de wijzigingsvoorstellen en het aanpassen van de kaarten aan 

die wijzigingsvoorstellen; 

- de portefeuillehouder, de heer Hooijmaijers, te mandateren (eventuele) redactionele 

wijzigingen aan te brengen; 

- de (concept) Nota van Beantwoording en de voordracht op grond van de actieve 

informatieplicht ter advisering voor te leggen aan Provinciale Staten. 

  

5. 
Extra toelichting op 

programmabegroting 2007  

 

Het college besluit: 

1. De extra toelichting op de programmabegroting 2007 betreffende de actie vitale 

meerjarenraming en de specificatie van de lasten financiering en algemene 

dekkingsmiddelen ( met wijziging) vast te stellen. 

2. De extra toelichting middels bijgaande brief aan Provinciale Staten te sturen. 

  

6. 

Kwaliteitsnet 

 

Het college besluit: 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Goederenvervoer Randstad 1. Kennis te nemen van (de samenvatting van ) het eindrapport KGR; 

2. Het rapport te accepteren als basis voor verder uitwerking van het kwaliteitsnet 

goederenvervoer voor de Noordvleugel; 

3. In te stemmen met afsluiten van een bestuurlijke overeenkomst kwaliteitsnet. 

  

7. 

Uitzonderingsclausule van de 

aanbestedingsregels inzake het 

inmeten van de 

onderhoudstoestand van 

fietspadverhardingen voor de 

duur van vier jaar 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

van de aanbestedingsregels, regel 16, punt c, voor de opdracht aan KOAC/NPC 

voor de duur van vier jaren om de onderhoudstoestand van de verharding van 

provinciale fietspaden in te meten. 

  

8. 

Uitvoeringsbesluiten 

natuursubsidies 

 

Het college besluit: 

1. Vast te stellen conform bijgevoegd openstellingsbesluit voor het jaar 2007: 

a. de tarieven behorende bij de subsidieregeling natuurbeheer 

Noord-Holland en de subsidieregeling Agrarisch 

Natuurbeheer Noord-Holland; 

b. de subsidieplafonds behorende bij deze regelingen; 

c. de bij deze regelingen behorende aanvraagperioden; 

d. enkele nadere bepalingen met betrekking tot deze 

regelingen. 

2.    De Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en     

Voedselkwaliteit (LNV) te mandateren de onder 1a genoemde regelingen uit te 

voeren volgens bijgevoegd mandaatbesluit. 

3.    In te stemmen met bijgevoegd aansturingsprotocol van de provincie(s) voor de 

Dienst Regelingen.  

4.  Dat de heer Moens namens de CvdK kan ondertekenen. 

6. De portefeuillehouder natuur te machtigen om in IPO/LNV-verband kleine 

wijzigingen van het mandaatbesluit en het aansturingsprotocol door  te voeren. 

6.   De Directeur van de Dienst Regelingen via bijgaande brief  te  in                                                              

formeren over het openstellingsbesluit (1).    

  

9. 
Gebruikmaking van de 

uitzonderingsclausule 

overeenkomstig de 

aanbestedingsregels Provincie 

Noord-Holland 2005, regel 6 

punt c 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te mogen maken van de 

uitzonderingsclausule overeenkomstig de aanbestedingsregels Provincie Noord-

Holland 2005, regel 6 punt c; 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur van directie BU om de opdracht tot 

inhuur van Haskoning Nederland BV voor het verrichten van werkzaamheden in 

het kader van het Masterplan Grondwatersanering ’t Gooi te verlenen. 

3. In te stemmen met een afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor wat 

betreft de volledige aansprakelijkheid en accepteert dat voor Haskoning Nederland 

BV een aansprakelijkheid van 5 keer de aannemingsom zal gelden, welke 

voorwaarden in de overeenkomst onder artikel 5 is opgenomen. 

  

10. 
Vaststellen 

uitvoeringsmodules ten 

behoeve van vastleggen 

 

Het college besluit: 

• de uitvoeringsmodules voor Bergen-Egmond-Schoorl, Zeevang, Tussen IJ en 

Z, Geestmerambacht, Haarlemmerméér Groen, Bloemendalerpolder en 
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Onderwerp 

 

Besluit 

rijksbijdrage voor EHS en 

RoDS 

Houtrak (met correctie van het voorblad)  vast te stellen, ten behoeve van de 

reservering van de rijksmiddelen voor inrichtingsmaatregelen; 

• De directeur van DLG te verzoeken de rijksbijdragentoezeggingen voor deze 

modules te verlenen en daarmee de rijksmiddelen vast te leggen; 

• in te stemmen met de overcommitering van de verplichtingenruimte uit het 

Uitvoeringscontract (UC) 2005-2006 voor de doelen EHS en RodS (Recreatie 

om de Stad); 

• de financiële dekking van de provinciale bijdragen vast te leggen onder 

voorbehoud dat de financiële dekking van de provinciale bijdrage wordt 

bevestigd binnen de besluitvorming in het kader van de ILG-programmering 

vanaf 2007 en onder voorbehoud dat andere partijen de afgesproken 

bestuurlijke bijdragen vanaf 2007 in hun begrotingen opnemen; 

• De betrokken stuurgroepen en landinrichtingscommissies te informeren over 

dit besluit; 

• Het POL tijdens de decembervergadering te informeren over dit besluit. 

  

11. 
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 oprichten van een gemeenschapscentrum met synagoge en terras op het 

terrein gelegen aan de Zuidelijke Wandelweg en Gaasterlandpad te Amsterdam,  

  

12. 
Verlening incidentele 

tekortsubsidie voor bijdrage 

boek Ruilverkaveling 

Schagerkogge 

 

Het college besluit: 

- een incidentele tekortsubsidie te verlenen van € 10.000,- incl. BTW aan de Dienst 

Landelijk Gebied voor de totstandkoming van een boek over Ruilverkaveling 

Schagerkogge 

- de Dienst Landelijk Gebied per brief in kennis te stellen van dit besluit. 

  

13. 
Openbaar Vervoer Taxi 

Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN) opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te geven 

aan artikel 12 lid 2 van de AsN (op grond waarvan de subsidieaanvraag moet zijn 

voorzien van een begroting van uitgaven en inkomsten die betrekking hebben op de 

activiteiten waarvoor subsidie gevraagd wordt, voorzien van een toelichting); 

2. voor 2006 een budgetsubsidie te verstrekken aan de in bijlage 1 genoemde 20 

gemeenten; 

3. de hiermee samenhangende subsidiebedragen voor 2006 aan de in bijlage 1 

genoemde 20 gemeenten uit te betalen; 

4. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.      

  

14. 
Vaststellen van het voorlopige 

KRW 

Grondwatermonitoringsprogra

mma Rijn-West. 

 

Het college besluit: 

1. het voorlopige Kader Richtlijn Water Grondwatermonitoringsprogramma Rijn-

West voor wat betreft het gedeelte waarvoor Noord-Holland verantwoordelijk is 

vast te stellen. 

2. de voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West over dit besluit te 

informeren. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

15. 
Wijziging bijlage 10, 

onderdeel c, bepaling 1 van de 

PMV 

 

 

Het college besluit: 

- De voordracht aan Provinciale Staten voor een tekstuele aanpassing van de 5
e
 

tranche van de Provinciale Milieuverordening (PMV 5) vast te stellen; 

- De voordracht ter besluitvorming door te geleiden aan Provinciale Staten; 
- Na vaststelling van het ontwerp-besluit door Provinciale Staten, de wijziging van de 

PMV 5 te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

16. 

Samenvoeging van 

gemeenten; bestuurlijke 

toekomst Bennebroek 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de conceptbrief aan PS, waarbij PS worden geïnformeerd over 

het besluit van de gemeente Bennebroek over de bestuurlijke toekomst van 

Bennebroek. 

  

17. 
Programma en verslag 

ambtsbezoek door de 

commissaris van de Koningin 

aan de gemeente Amsterdam, 

stadsdeel 

Oost/Watergraafsmeer 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het programma en verslag van het op 27 oktober 2006 door de 

commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Amsterdam, 

stadsdeel Oost/Watergraafsmeer. 

  

18. 
Ambulancezorg; verlengen 

spreidingsplan en tijdsverloop 

tussen melding en uitruk 

 

Het college besluit: 

1. Op de voet van artikel 4 van de Wet ambulancevervoer het ontwerpbesluit vast te 

stellen om de looptijd van het Spreidingsplan ambulancezorg in Noord-Holland 

2001-2004 (vastgesteld bij GS besluit van  

18 december 2000, nummer 2000-47619, en verlengd tot 1 januari 2007 bij GS 

besluit van december 2004, nummer 2004-40861), inclusief de gedeeltelijke 

herzieningen voor de regio’s Noord-Holland Noord  

(GS besluit van 29 november 2005, nummer 2005-52430), Gooi en Vechtstreek 

(GS besluit van  

19 oktober 2005, nummer 2005-40117) en Amstelland en de Meerlanden (GS 

besluit van 16 december 2004, nummer 2004-40861) te verlengen voor onbepaalde 

tijd.  

2. Via bijgaande brief de inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid op 

de hoogte te stellen van het onder 1. genomen (ontwerp) besluit, en haar de 

gelegenheid te geven binnen drie weken haar zienswijze kenbaar te maken.  

3. Af te zien van het voorlopig GS besluit van 17 november 2005 (nummer 2005-

51820) om voor de berekening van de meest gewenste spreiding van 

ambulancestandplaatsen voortaan uit te gaan van een maximum rijtijd voor 

ambulances van twaalf minuten, en de landelijke norm van maximum rijtijd van 

dertien minuten voor Noord-Holland te handhaven.   

4. De partijen die ingesproken hebben op het voorlopig GS besluit van 17 november 

2005 via inliggende brief schriftelijk op de hoogte te stellen van het onder 3. 

genomen besluit.  

5. De portefeuillehouder Zorg, Welzijn, Cultuur en Europa te machtigen een definitief 

besluit te nemen over de verlenging van het spreidingsplan, tenzij de ingekomen 

reactie aanleiding kan geven tot een ander besluit dan het ontwerpbesluit. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 391 12 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 17,18 

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 1, 14,   

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 4, 5, 6, 7, 11,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 8, 9, 10, 13, 15, 16,  

 

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. 07-11-2006 openbaar 

Datum:07-11-2006 


