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1. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid drs. K.W.C. 
Breunissen (GL), inzake 
openbaar vervoer naar 
Schiphol. 
 

 
 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2. 
Productenrealisatie 2005 
 

 
Het college besluit: 

- de productenrealisatie 2005 conform artikel 66 van het BBV, de verantwoording 
van de ambtelijke organisatie aan GS, vast te stellen 

- de productenrealisatie 2005, ter kennis name, na vaststelling van de jaarstukken 
2005 (gepland 11 april 2006) toe te zenden aan de leden van Provinciale Staten. 

  
3. 
Jaarstukken 2005 
 

 
Het college besluit: 

1) Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2005 die in overeenstemming met 
artikel 201 van de Provinciewet het jaarverslag en de jaarrekening vormen. 

2) Kennis te nemen van het rekeningresultaat, dat vóór bestemming sluit met een 
voordelig saldo van € 69 miljoen en na bestemming is er een voordelig saldo 
van € 16.072.300.  

3) Kennis te nemen van het feit dat op 16 maart 2006 bekend is geworden dat de 
belastingdienst in 2005 door een rekenfout ruim € 4 ,1 mln. teveel aan opcenten 
heeft uitgekeerd. Bij voorjaarsnota 2006 zal dit gecorrigeerd worden. 

4) Kennis te nemen van het Rapport van bevindingen 2005 van de accountant 
(PWC), waarbij de accountant een goedkeurende verklaring geeft voor het 
aspect getrouwheid en een oordeelonthouding geeft voor het aspect 
rechtmatigheid. 

5) In te stemmen met de concept-jaarstukken 2005, in het bijzonder:  
a) de programmaverantwoording (jaarverslag in kleur) (met wijzigingen),  
b) de paragrafen (opgenomen in boek programmarekening en bijlagen),  
c) de programmarekening en de toelichting (opgenomen in boek 

programmarekening en bijlagen) 
d) de balans en de toelichting (opgenomen in boek programmarekening en 

bijlagen). 
6) De conceptvoordracht, inclusief de bijlage “rekening in één oogopslag” en 

aanbiedingsbrief aan PS ( gewijzigd) vast te stellen. 
7) Voor de beantwoording van PS-motie 8-13 ‘Knelpunten bij uitvoering van 

beleid’ d.d. 14 november 2005, alsnog een analyse op te stellen van de 
achterblijvende uitgaven die meer dan € 300.000 bedragen en deze vaststellen in 
vergadering van 25 april 2006.  

8) Een zogenaamde end review te laten opstellen over de uitvoering van het 
collegeprogramma en deze aan PS voor te leggen bij het begrotingsdebat in 
november 2006. 

9) Aangezien de rekeningencommissie op 19 april 2006 een eerste bespreking 
houdt over de jaarstukken, zal een kopie van de voorliggende jaarstukken op 12 
april 2006 per koerier aan de leden rekeningencommissie worden gestuurd. Op 
basis van de besluitvorming van heden wordt zonodig een erratum toegevoegd. 

10) De portefeuillehouder Financiën, Planning en Control te machtigen redactionele 
aanpassingen aan te brengen in de stukken en een erratum op te stellen voor de 
rekeningencommissie. 
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4. 
Verlenging inhuur Haute 
Finance  
 

 
Het college besluit: 
-  Uitzondering te maken voor de reguliere meervoudige onderhandse aanbesteding van  
    de € 45.000,= (3 of meer offertes), met motivatie B: het veranderen van  
    opdrachtnemer voor een nieuwe opdracht leidt tot transitiekosten waardoor de kosten 
     voor uitvoering van de opdracht significant stijgen. 
-   Haute Finance de verlenging van de opdracht voor ondersteuning bedrijfsvoering van 
     de directie Beleid schriftelijk te bevestigen. 
 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden A.C.J. 
Humalda-Blok en F.H.J. 
Koster (VVD) , inzake tweede 
zeesluis. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
Voorstel om gebruik te maken 
van de uitzonderingsregels 
van de aanbestedingsregels 
 

 
Gedeputeerde Staten besluiten: 

1. te accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als 
bedoeld in regel 6, ad 1 onder a van de provinciale aanbestedingsregels, 
waardoor de inzet van adviseur D. Kuijper van bureau Hesperit als adviseur 
op de dossiers planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere en beprijzen wordt 
verlengd tot 31 mei 2006; 

2. te accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als 
bedoeld in regel 6, ad 1 onder a van de provinciale aanbestedingsregels, 
waardoor de inzet van adviseur A.P. Klaassen van bureau Eaglet BV als 
adviseur bereikbaarheid kust zaken wordt verlengd tot 1 juli 2006; 

3. te accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als 
bedoeld in regel 6, ad1 onder a van de provinciale aanbestedingsregels, 
waardoor de inzet van adviseur R. Teeuwen van bureau AXU BV als 
communicatiemanager OPTIMUM-2 wordt voor de laatste keer verlengd tot 
31 december 2006. 

  
7. 
Beantwoording statenvragen 
W. van Oudheusden en mw. 
G. Blokker (PvdA) inzake 
maïsteelt. 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
8. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mw. 
Boelhouwer (SP), inzake 
NUON 
 

 
Het college stelt de antwoorden met aanvulling vast. 

9. 
Faunabeheer; herstel 
uitvoering ontheffingverlening 
 

 
Het college besluit: 
GS besluiten de ontheffingverlening faunabeheer te herstellen door 
 a) de ontheffingverlening in voorheen nog niet bekende postcodegebieden door de 
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provincie uit te voeren (terughalen 1/3e van de doormachtigingen via de 
Faunabeheereenheid) en 
b) passages in alle beleids- en uitvoeringsstukken over preventieve maatregelen aan te 
scherpen. Dit wordt per brief aan de Faunabeheereenheid bekend gemaakt. 
De portefeuillehouder wordt gemachtigd te overleggen met de portefeuillehouder 
Financiën over het opstellen van een nader voorstel waarin de consequenties van het 
besluit op het punt van financiën en rechtmatigheid zijn verwerkt. 
Over de consequenties van het rapport “ Predatie bij weidevogels”  zal eveneens nader 
besluitvorming plaats hebben. 
 

  
10. 
Goedkeuring werkplan 2006 
CO2-servicepunt 
 

 
Het college van Gedeputeerde Staten besluit: 

• Akkoord te gaan met het werkplan 2006 van het CO2-servicepunt; 
• De directeur Beleid op te dragen een voorstel te maken voor optimalisatie 

van het gebruik van de deelverordening en voor de wijze waarop 
 

  
11. 
Inhuur P2 managers voor 
project voorbereiding 
bestuurlijke keuzes over 
doelstellingen Ilperveld 
 

 
Het college van Gedeputeerde Staten besluit: 
1.  Om te  accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als 
bedoeld in regel 6, ad 1 onder b van de provinciale aanbestedingsregels. 
2. de directeur Beleid te machtigen om opdracht voor het project doelstellingen 

Ilperveld, aan Marja van Schie van P2-managers te geven tot uiterlijk 1 juli 
2006 voor een bedrag van maximaal €62.400,- 

  
12. 
Deelverordening water Noord-
Holland 2006 
 

 
Het college besluit: 
1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van de 

Deelverordening water Noord-Holland 2006 (met toelichting) vast te stellen; 
2. de portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht en het bijbehorende 

ontwerpbesluit zo nodig aan te passen; 
3. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming doen toekomen 

aan Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief; 
4. de Deelverordening water Noord-Holland 2006 na vaststelling door Provinciale 

Staten te publiceren in het Provinciaal blad;  
5. het subsidieplafond voor subsidieverlening op grond van de Deelverordening 

water Noord-Holland 2006 (tender water) voor de periode van 14 juli 2006 tot 
en met 31 december 2006 vast te stellen op € 750.000,-; 

6. het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond gelijktijdig met de 
Deelverordening te publiceren in het Provinciaal blad. 

 
  
13. 
Geschil over uittredingskosten 
tussen de gemeente Utrecht en 
het Plassenschap Loosdrecht 
e.o. 
 
 

 
Het college besluit: 
1. Dat de gemeente Utrecht uittredingskosten verschuldigd is aan de 

gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht e.o. 
2. Geen goedkeuring te verlenen aan de door de Plassenraad vastgestelde afkoopsom 

van tien maal de begrote bijdrage van 2004, dit komt neer op een bedrag (tien 
maal € 301.829,- ) van € 3.018.290,-.    

3. De hoogte van de totale som van de uittredingskosten vast te stellen op  € 
2.158.757,98.  
Dit komt neer op 7,15 keer de begrote jaarbijdrage van 2004  
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(7,15 maal  €  301.829,-). 
4.  De gemeente Utrecht en het Plassenschap Loosdrecht e.o. op de hoogte te 

brengen middels  bijgevoegde brieven. 
 

  
14. 
Nota Gegronde Ontwikkeling 
 

 
Het college besluit: 

1. de concept- nota “ Gegronde Ontwikkeling” als basis voor het provinciaal 
grondbeleid vast te stellen en deze nota, met  bijgevoegde brief, ter 
besluitvorming aan provinciale Staten voor te leggen. 

2. Ter uitvoering van deze Nota de volgende beleidslijnen aan te houden: 
 Documenten, zoals streekplan (huidige wetgeving), Provinciale 

Structuurvisie (nieuwe wetgeving) en daarop geënt 
Meerjarenprogramma (ter bepaling van kwantitatieve opgaven) 
sturend te laten zijn voor het grondbeleid;   

 Een actief grondbeleid te voeren als ondersteuning voor het 
provinciaal (ruimtelijk) beleid in voormelde plannen respectievelijk 
daarvan afgeleide (ruimtelijke) documenten;  

 De in de Nota genoemde criteria voor de inzet van actief grondbeleid 
bij de provinciale projecten vast te stellen; 

 Aankoopstrategieplannen vast te stellen voor aankoopgebieden waar 
actief grondbeleid wordt ingezet. 

 Nadere afspraken met het Rijk te maken over het prijsbeleid bij 
grondverwerving in het kader van het ILG; 

 Te besluiten tot verruiming van het anticiperende grondbeleid op de 
wijze en met de criteria, zoals in de Nota is aangegeven; 

 Voor nader aan te wijzen gebieden de mogelijkheid van strategische 
grondaankopen onder genoemde omstandigheden mogelijk te maken 
en daartoe nader budget te bepalen; 

 Exploiterend grondbeleid mogelijk te maken onder de voorwaarden 
als vermeld in de Nota; 

 Eén systeem (balans) te hanteren voor het administreren van 
eigendommen en het aantrekken van kapitaal voor verwerving van 
eigendommen binnen de geldende begrotingsvoorschriften; 

 Aan te trekken de nodige expertise op het terrein van planeconomie, 
risico- beoordeling,  juridische kennis t.b.v.  contractvorming en 
samenwerkingsvormen  
en de inrichting van de financiële administratie om de uitoefening van 
taken op het terrein van het grondbeleid als hiervoor bedoeld te 
faciliteren. 

 
3. Nader te onderzoeken: 

1. De mogelijkheden tot inzet van nieuwe instrumenten op basis van de 
Grondexploitatiewet in relatie tot nieuw ruimtelijk instrumentarium; 

2. De mogelijkheden van het provinciaal grondbeleid voor 
arrangementen als Ruimte voor Ruimte beleid respectievelijk Rood 
voor Groen/ Blauw; 

3. De mogelijkheden van provinciaal grondbeleid voor de Noord-
Hollandse bufferzones; 

4. Wat het GOB voor de Noord-Hollandse projecten kan betekenen; 
5. Op welke wijze de verantwoordelijkheden zijn verdeeld in die 

gevallen dat de provincie in diverse deelnemingen participeert. 
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15. 
Besteding middelen 2006 van 
v.m. Multiple Choice en v.m. 
SSA 
 

 
Het college besluit: 

1. Aan Provinciale Staten voor te stellen: 
a. om bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 29 mei 2006, ten 

laste van het op de begroting 2006 beschikbare bedrag van € 
1.095.000, -- voor de v.m. steunfuncties Multiple Choice en SSA, 
€ 525.000,-- over te hevelen naar de post Subsidies Sociaal Beleid 
en een bedrag van    € 570.000,-- op de begroting te handhaven 
onder de noemer v.m. steunfunctie voor liquidatie SSA en  
afronding van SSA projecten in 2006. 

b. om in diezelfde vergadering de Deelverordening Sociaal Beleid 
Noord-Holland 2005 te wijzigen, zodanig dat er een extra tender 
op 1 augustus 2006  kan worden uitgevoerd, uitsluitend voor het 
jaar 2006 en uitsluitend voor het thema diversiteit, emancipatie en 
integratie uit ons Uitvoeringsprogramma 2006. 

c. bij de begrotingsbehandeling 2007 te besluiten door middel van 
welke bestaande uitvoeringsinstrumenten (projectenbudget of 
bestaande steunfunctie-instellingen) het budget voor 
minderhedenbeleid in 2007 en 2008 zal worden ingezet. 

2. Op het moment dat Provinciale Staten conform het hierboven onder 1a en 
1b genoemde voorstel hebben besloten: 

• het subsidieplafond voor de Deelverordening Sociaal 
Beleid in 2006 te verhogen met  € 525.000,--. 

• De activiteiten waarvoor in de derde tender subsidie 
kan worden aangevraagd gelijktijdig met de  
gewijzigde deelverordening Sociaal Beleid Noord-
Holland 2005 te publiceren in het Provinciaal Blad. 

 
 

  
16. 
Gecombineerde voorzieningen 
kleine kernen (EXINH, 
ZW6b), Dorpswinkels  
 

 
1. in te stemmen met de voordracht met betrekking tot het projectplan 
Gecombineerde voorzieningen kleine kernen (EXINH, ZW6b), Dorpswinkels.  

      2.  Dit concept besluit aan te bieden aan PS middels bijgaande brief.   

  
 

17. 
Subsidieplafonds 2006 voor 
de Deelverordening landbouw 
en visserij 2004. 
 

Het college besluit: 
- het subsidieplafond 2006 voor Hoofdstuk 2 van de Deelverordening Landbouw 

en visserij Noord-Holland 2004 te bepalen op € 400.500,-;  
- het subsidieplafond te verdelen over twee tranches, waarbij het subsidieplafond 

voor de eerste tranche 2006 wordt bepaald op € 200.000,- en het 
subsidieplafond voor de tweede tranche 2006 wordt bepaald op € 200.500,-;  

- het subsidieplafond voor Hoofdstuk 3 van de Deelverordening landbouw en 
visserij Noord-Holland 2004 te bepalen op € 0,-;  

- de vaststelling van het subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad. 
  
18. 
Verlenen tekortsubsidie 
Stichting Landzijde te 
Purmerend 
 

 
Het college besluit: 

a) Stichting Landzijde te Purmerend over de periode 2006 tot en met 2007 een 
tekortsubsidie te verlenen van € 135.950,- per jaar voor de professionalisering en 
verdere uitbouw van de stichting Landzijde, een  kenniscentrum voor landbouw en 
zorg; 
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b) Stichting Landzijde jaarlijks een voorschot te verlenen van 80% van de verleende 
tekortsubsidie en wel op 1 mei  2006 en op 15 januari 2007.  
c) Stichting Landzijde te verplichten voor 1 juli 2006 een ondernemingsplan op te 
laten stellen; 
d) Stichting Landzijde te verplichten per half jaar de provincie schriftelijk te 
informeren over de voortgang in de realisering van de doelstellingen in het 
ondernemingsplan, te beginnen op 1 januari 2007. 

      f) Stichting Landzijde door middel van bijgaande brief in kennis te stellen van het  
      GS-besluit. 

  
19. 
Ontwikkeling monitoring- en 
evaluatiefunctie 
 

 
Het college besluit: 
‐ in 2006 in ieder geval de monitor woningbouw, de burgermonitor en de Agenda 

voor de Toekomst uit te voeren. Deze monitors maken onderdeel uit van het 
werkprogramma Monitoring & Beleidsevaluatie. 

‐ akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze ten aanzien van de verdere 
invulling van het werkprogramma Monitoring & Beleidsevaluatie. 

 
  
20. 
Voorlopige vaststelling PRUP 
2006-2011 
 

 
Het college besluit: 

• Het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsplan 2006-2011 voorlopig vast te 
stellen; 

• De niet budgethoudende gemeenten hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; 
• Een hoorzitting voor de desbetreffende gemeenten te organiseren.    

 
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 7, 8, 9, 10, 17, 18,  
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1,5, 6,  
Y.Groot tel. (023) 514 4022 11, 12, 13, 14, 19 
A.Meiborg tel. (023) 514 36 42 2, 3, 4, 15, 16, 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. 11-04-2006 openbaar 
Datum:11-04-2006 


