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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 juli 2006
Onderwerp

1.
Provinciaal stedenbeleid

2.
Beslissing inzake
bestemmingsplan GETZ,
gemeente Amsterdam

3.
Tussentijdse kredietaanvraag
project N508-02 uit het PMI

4.
Gebruik maken van de
uitzonderingsregels op de
aanbestedingsregels voor het
inhuren van een
communicatiemedewerker

5.
Programma van Eisen
aanbesteding Zuidtangent

Besluit

Het college besluit:
1. niet over te gaan tot een specifiek stedenbeleid;
2. de NH3-steden uit te nodigen om in het najaar een conferentie te organiseren over
de relatie provincie-steden en daar ook de niet-NH3-steden bij te betrekken;
3. de NH3 erop te wijzen dat de provincie bereid is de samenwerking met de
individuele steden te intensiveren, indien daaraan behoefte bestaat, en daarbij de
samenwerking provincie-Haarlem te memoreren, waartoe recent is besloten;
4. de Directie Beleid opdracht te geven de bij deze directie aangestelde
accountmanagers in te zetten om de ambtelijke en bestuurlijke contacten tussen de
NH3-steden (Alkmaar, Haarlem en Zaanstad) en de provincie waar nodig te
verbeteren;
5. de gemeentebesturen van de NH3-steden over het voorgaande te informeren door
middel van inliggende brieven.

Het college besluit:
- tot goedkeuring van het bestemmingsplan
- reclamant mee te delen, dat zijn bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven aan
enig plandeel de goedkeuring te onthouden;
- portefeuillehouder voor RO, gedeputeerde T. Hooijmaijers, te machtigen het
besluit aan te passen.

Het college besluit:
1. ten behoeve van de uitvoering van het Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur (PMI ) het volgende krediet ter beschikking te stellen:
 N508-02: Aansluiting N508 op de N242
€ 2.875.000,=
2. de uit het verleende krediet voortvloeiende kapitaallasten (na aftrek van bijdrage
gemeente Heerhugowaard netto € 1.575.000,--) te dekken uit het daarvoor
bestemde budget voor provinciale infrastructuur;
3. daartoe de Voordracht "Tussentijdse kredietaanvraag project N508-02 uit het PMI"
vast te stellen;
4. Provinciale Staten te vragen de Voordracht te behandelen tijdens hun vergadering
van 25 september a.s.

Het college besluit:
- in te stemmen met een verlenging van een tijdelijk contract van 17 december 2005
tot en met 31 december 2006 voor de inhuur van een communicatieadviseur via
USG Capacity t.b.v. projecten van B&U door aansluiting te zoeken bij
uitzondering b) van de aanbestedingsregels (het veranderen van opdrachtnemer
t.b.v. de nieuwe opdracht leidt tot: onoverkomelijke technische problemen met
reeds aangeschafte apparatuur en/of werk, transitiekosten waardoor de kosten voor
uitvoering van de opdracht significant stijgen)

Het college besluit:
1. De bijgevoegde Nota van Zienswijzen vast te stellen;
2. Het bijgevoegde Programma van Eisen Amstelland-Meerlanden en
Zuidtangent vast te stellen;
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Besluit
3.

De directeur Beleid opdracht te geven om in samenwerking met het
ROA een bestek op te stellen ten behoeve van de
aanbestedingsprocedure Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent;
4. Met het Regionaal Orgaan Amsterdam uiterlijk op 1 maart 2007
overeenstemming te willen bereiken over een verhoging van de
jaarlijkse bijdrage vanuit het ROA ten behoeve van het beheer en
onderhoud van de haltes van de Zuidtangent, zodat uiterlijk per
ingangsdatum van de nieuwe concessie het haltebeheer kan worden
uitgevoerd op een nader te bepalen kwaliteitsniveau;
5. Te bepalen dat de onder 1 t/m 4 genoemde besluiten zijn genomen
onder het voorbehoud en niet in werking treden dan zodra het
Dagelijks Bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam de volgende
besluiten heeft genomen:
1. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen;
2. In te stemmen met de definitieve versie van het Programma van
Eisen Amstelland-Meerlanden en Zuidtangent;
3. Met de provincie Noord-Holland overleg te voeren over de
kwaliteit van de haltes op de Zuidtangent en de hoogte en
verdeling van de kosten van beheer en onderhoud aan de haltes
op de Zuidtangent, met de intentie daarover overeenstemming te
bereiken uiterlijk op 1 maart 2007
6. PS middels bijgaande brief te informeren.
6.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van uitzonderingsclausule-6b- in te stemmen met het gebruik maken van uitzonderingsclausule-6b- van de
van de provinciale
provinciale aanbestedingsregels 2005 betreffende een verlenging van de bestaande
aanbestedingsregels 2005
opdracht aan GOConnectIT inzake het begeleiden van het verleggen van kabels en
betreffende een verlenging
leidingen ten behoeve van het project reconstructie N242.
van de bestaande opdracht
GOConnectIT inzake het
begeleiden van het verleggen
van kabels en leidingen ten
behoeve van het project
reconstructie N242

7.
Bijdrage aanleg riolering
Project Zijkanaal B

Het college besluit:
1. Aan de gemeente Velsen een subsidie te verlenen in de vorm van een
renteloze lening van € 170.000,-- t.b.v. de betaling van de kosten van de
aanleg van riolering in het kader van de herinrichting van Zijkanaal B;
2. Hiertoe een leningsovereenkomst te sluiten met de gemeente Velsen;
3. PS bij de Najaarsnota 2006 voor te stellen af te wegen om een nieuw
budget ter grootte van € 750.880,- beschikbaar te stellen als provinciale
bijdrage in het project Zijkanaal B;
4. De geschatte rentekosten ad € 5000,-- (3%) te dekken op een nader te
bepalen wijze.
5. De directeur Beleid te mandateren het onder 1. genoemde besluit verder uit
te werken door het opstellen en afsluiten van een overeenkomst tot
geldlening met de gemeente Velsen.
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8.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), over storten
van asbest in de gemeente
Zaanstad
9.
Uitzonderingsclausule
aanbestedingsregels
ondersteuning dossier
luchtvaart

10. Agriport 2007

Het college besluit:
- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6, eerste lid, onder punt B van de
aanbestedingsregels inzake de opdracht tot de tijdelijke inhuur van twee
medewerkers van Decisio BV tot uiterlijk eind december 2006 voor de
ondersteuning bij het realiseren van het dossier luchtvaart
Het college besluit:
1. in navolging van een eerder genomen besluit over Agriport A7 op 28
maart 2006 inzake de planologische procedures te concluderen, dat:
• uit de regiostudie is gebleken is dat ontsluiting van Agriport
A7 op de N239 verkeerskundig haalbaar en toepasbaar is;
• op het Bestemmingsplan Agriport A7 grootschalige
glastuinbouw tot 6 weken na tervisielegging op 26 juni j.l.
door de gemeente Wieringermeer nog uitsluitend
bedenkingen kunnen worden ingediend als allereerst
onomstotelijk wordt aangetoond dat deze bedenking niet
tijdig kon worden ingediend ten tijde van de tervisielegging
van het ontwerp-besluit;
• de financiële haalbaarheid van dit bestemmingsplan
verzekerd is door de exploitatie-overeenkomst die Agriport
A7 met de gemeente Wieringermeer heeft afgesloten;
• de financiering van de renovatie van het kruispunt
Coppenhornseweg-N239 verzekerd is, doordat Agriport A7
zich garant stelt voor de kosten van ontsluiting.
2. te besluiten dat er geen belemmeringen meer zijn het
Bestemmingsplan Agriport A7 grootschalige glastuinbouw goed te
keuren na genoemde periode van tervisielegging, behoudens in het
geval van indiening van eventuele bedenkingen;
3. gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen dit aan Agriport A7
schriftelijk kenbaar te maken.

11.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
van de uitzonderingsregels
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels. Door aansluiting te zoeken
van de aanbestedingsregels
bij de 2e uitzondering, punt 1 van de provinciale aanbestedingsregels
door aansluiting te zoeken bij
e
(onoverkomelijke problemen met werk) inzake de opdracht met Twijnstra
de 2 uitzondering, punt 1 van
Gudde te verlengen met 40 werkdagen.
de provinciale aanbesteding
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht te verlenen.
ten behoeve van
contractverlenging Twijnstra
Gudde (de heer Duifhuizen)
voor het project
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Besluit

Investeringsbudget Landelijk
Gebied (pMJP-deel B)
12.
Nieuwe beleidsregels voor de
toetsing van nazorgplannen
van stortplaatsen NoordHolland vallend onder de wet
milieubeheer

13.
Voortgang Herstelplan
Loosdrechtse Plassen

Het college besluit:
1. De nieuwe beleidsregels voor de toetsing van nazorgplannen stortplaatsen
Noord-Holland vallende onder de Wet milieubeheer vast te stellen (bestaande
uit: checklist nazorg stortplaatsen 2002, checklist nazorg baggerdepots 2002 en
de handleiding Rekenmodel IPO Nazorgkosten Stortplaatsen (RINAS versie
2.0, d.d. 1-12-2005).
2. De handleiding berekening risicobedrag nazorg stortplaatsen (Risicomodel,
d.d. 1-12-2005) als provinciale richtlijn vast te stellen.
3. De oude beleidsregels zoals verwoord in het ‘ toetsingkader nazorgplannen
stortplaatsen Provincie Noord-Holland’ (bestaande uit: checklist nazorg
stortplaatsen 1998 door Gedeputeerde Staten in te trekken met ingang van het
tijdstip waarop de nieuwe onder 1 vermelde beleidsregels voor de toetsing van
nazorgplannen door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld;
4. De nieuwe beleidsregels na vaststelling door Gedeputeerde Staten te
publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
1.

2.

3.

4.

Kennis te nemen van de ‘Startnotitie Alternatieve
maatregelen voor de aanleg van verdiepingen in de
Loosdrechtse Plassen in relatie tot de Europese
Kaderrichtlijn Water’ van de gemeente Wijdemeren;
Na zorgvuldige afweging, de maatregelen, zoals vervat in
genoemde startnotitie, niet te beschouwen als een
acceptabele, eigenstandige, alternatieve aanpak om het
water van de plassen helder te krijgen;
Het verdiepingenplan, als belangrijk onderdeel van het
Herstelplan Loosdrechtse Plassen van het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, wel te
beschouwen als een werkbare aanpak tegen acceptabele
kosten;
Gelet op de tot nu toe gevolgde procedure rond het
Herstelplan twee opties voor te leggen aan PS (i.c. cie
NLWM en ROV, conform GS besluit dd 12 april 2005) over
het vervolg van het Herstelplan Loosdrechtse Plassen,
zijnde:
a) de start, op korte termijn, van de uitvoering van het
Herstelplan Loosdrechtse Plassen mogelijk te
maken door een aanwijzing op basis van artikel 37
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
b) Vooralsnog geen aanwijzing te geven, en
betrokken partijen de gelegenheid te geven om tot
overeenstemming te komen over de uitvoering van
het Herstelplan Loosdrechtse Plassen voor eind
2007 als voorbereiding op de besluitvorming rond
de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

2

5

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 juli 2006
Onderwerp
14.
Ontwerp Partieel Gebiedsplan
Noord-Holland Midden en
uitvoeringsprogramma van
Kust tot Kust

Besluit

Het college besluit:
1. Het ontwerp Partieel Gebiedsplan Noord-Holland Midden vast te stellen,
waarbij het zoekgebied voor 107 ha SAN vervalt.
2. De adviezen van het Provinciaal Overleg Landelijk Gebied over te nemen, met
uitzondering van
a) Het advies over het instellen van een grondcommissie in het gebied
rond Castricum;
b) Het advies over het ter beschikking stellen van financiering van
bedrijfsverplaatsing in het gebied rondom Castricum.
3. Het ontwerp partieel gebiedsplan ter inzage te leggen, volgens de procedure
van de Algemene Wet Bestuursrecht;
4. De wijze waarop de realisatie van de taakstelling van de robuuste verbinding
van Kust tot Kust voor het gebied rondom Castricum moet worden
vormgegeven, voor 30 september 2006 nader uit te werken;
5. De reservering van hectares die gemaakt zijn in het oostelijk deel van de
verbinding te heroverwegen, op basis van op dat moment inmiddels
gerealiseerde hectares, om zo mogelijk niet gerealiseerde hectares over te
hevelen naar het gebied rond Castricum. Dit met tot doel de taakstelling voor
natuur (400 ha) met inbegrip van de archeologische opgave te halen;
6. Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma en, na vaststelling van het
partieel gebiedsplan Noord-Holland Midden, dit programma aan te bieden aan
Stichting Laag Holland ter voorbereiding van het gebiedsprogramma NoordHolland Midden voor het Investeringsprogramma Landelijk Gebied;
7. Kennis te nemen van de Landbouw Effect Rapportage en de STIVASrapportage “Inventarisatie van de agrarische sector in Castricum en een
gedeelte van Uitgeest” en de uitkomsten mee te wegen bij de besluitvorming
over het definitieve partiele gebiedsplan in september 2006.

15.
Uitzonderingsclausule
Het college besluit:
aanbestedingsregels afronding
- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
programmafinanciering 1
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de aanbestedingsregels
externe veiligheid
inzake de opdracht tot de tijdelijke inhuur van de heer ir. A.A. van der Giessen tot
uiterlijk eind augustus voor de afronding van programmafinanciering I externe
veiligheid.
16.
Baggerberging in de
Bloemendalerpolder

17.
Kitesurfen op de Waddenzee

18.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mevrouw
S. Akkaya en R. Meerhof

Het college besluit:
-PS hierover een brief te sturen.

Het college besluit:
- Voor het aanwijzen van de locatie Ceres bij Texel als kitesurflocatie het gangbare
vergunningverleningtraject Natuurbeschermingswet te volgen en Gedeputeerde
Staten van Friesland per brief hierover te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Besluit

(PvdA) over verschil in
beloning tussen autochtone en
allochtone werknemers
19.
Beantwoording van
statenvragen van het statenlid
mevrouw S. Akkas (CDA)
over verschil in beloning
tussen autochtone en
allochtone werknemers

Het college stelt de antwoorden vast.

20.
Vaartoeslag en grasland
Het college besluit:
gebruiksplannen Laag Holland 1. Kennis te nemen van de subsidieverlening door het ministerie van LNV (kenmerk
2006
DRZw/2006/2669) voor een bedrag van € 400.000,- aan de provincie NoordHolland gebaseerd op het Plan van Aanpak ‘ Invulling vaartoeslag en graslandgebruiksplannen in Laag Holland’. De begrotingstechnische verwerking hiervan
zal worden opgenomen in de eerstvolgende begrotingswijziging in 2006.
2. Subsidie te verstrekken voor vaartoeslagen en grasland-gebruiksplannen in Laag
Holland 2006, en daarbij een bedrag van € 600.000 beschikbaar te stellen zijnde €
400.000,- van het ministerie van LNV, € 100.000,- budget PNH (deelproject
Versnelling PEHS, begrotingsnummer 7.623.06) en € 100.000 uit het reeds
bestaande budget voor Laag Holland (begrotingsnummer 7.603.50). Het extra
bedrag van € 500.000 word toegevoegd aan het budget Laag Holland
(begrotingsnummer 7.603.50) , waarvoor reeds een subsidieplafond van €
1.010.000 is afgekondigd (besluit 2006-32381).
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Vooruitlopend op de nieuw op te stellen deelverordening Laag Holland, met
gebruikmaking van de in artikel 4.23, lid 3, sub a van de Algemene Wet
Bestuursrecht geboden mogelijkheid, subsidies te verstrekken die zijn gericht op
vaartoeslagen en grasland-gebruiksplannen en daarbij de inhoudelijke criteria en
speerpunten te hanteren zoals genoemd in het Plan van Aanpak “Invulling
vaartoeslag en grasland-gebruiksplannen in Laag Holland in 2006”;
De subsidiebesluiten af te doen conform de bepalingen van het Algemeen
mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2006.
De door Provinciale Staten vast te stellen deelverordening Laag Holland voor de
instandhouding en duurzame ontwikkeling van het Veenweidengebied Laag
Holland, mede in te richten voor de subsidiëring van vaartoeslagen en graslandgebruiksplannen in het gebied Laag Holland;
Na de verwerking van de begrotingswijziging het subsidieplafond Laag Holland
2006 à € 1.510.000,- af te kondigen in het Provinciaal Blad, waarbinnen €
500.000,- als subsidieplafond vastgesteld wordt voor subsidies gericht op
vaartoeslagen en € 100.000 als subsidieplafond wordt vastgesteld voor graslandgebruiksplannen.
In de periode tot de begrotingswijziging het subsidieplafond vast te stellen op €
200.000, waarvan € 100.000 voor vaartoeslagen en € 100.000 voor graslandgebruiksplannen.
Het besluit tot vaststelling van het subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal
Blad
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21.
Subsidietoekenning aan
provinciale Atlas NH voor het
ontsluiten, beschrijven en
digitaliseren van het
tekeningenarchief van
ingenieursbureau W.C. en K.
de Wit

22.
Verzoek film Lodewijk
Napoleon

23.
Verzoek tentoonstelling
Lodewijk Napoleon

Besluit

Het college besluit:
- Aan de Stichting Provinciale Atlas NH te Haarlem een incidentele tekortsubsidie te
verstrekken van maximaal € 9.800,-- voor het digitaliseren van het
tekeningenarchief van ingenieursbureau W.C. en K. de Wit.
- Aan de Stichting een voorschot uit te betalen van 80% van de verleende subsidie.
- De Stichting hiervan op de hoogte te stellen door middel van bijgaande brief.
- Het toekenningsbedrag over te hevelen van begrotingsnummer 831.01 (Programma
10, Advies Cultuurhistorie van de productenraming 2006) en 422.02 (Programma
5, Regionale Waterkeringen) naar 7.831.50 (Programma 10, Bijdragen aan kunsten cultuurinstellingen).

Het college besluit:
1. Aan de Werkgroep Lodewijk Napoleon/Studio Mekaniek een subsidie te
verlenen van maximaal € 15.000,-- ten behoeve van de vervaardiging van een
filmdocumentaire over Lodewijk Napoleon
2. Het budget van € 15.000,-- over te hevelen van 7.831-01 naar 7.831-50.

Het college besluit:
1. Aan de het Historisch Museum Haarlem een subsidie te verlenen van
maximaal € 5.000,-- ten behoeve van de vervaardiging van de tentoonstelling
“Haarlem in de Franse Tijd 1795- 1813” over Lodewijk Napoleon.
2. Het budget van € 5.000,-- over te hevelen van 7.831-01 naar 7.831-50.

24.
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
- realiseren paintballcenter nabij de Waardpolderhoofdweg 22 te Wieringerwaard,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
gemeente Anna Paulowna,
- realiseren gaswinnings- en gasbehandelingsinstallatie te Noordbeemster, aan de
A7/Kruisoord ten behoeve van de NAM,
- voor het oprichten van een Musical Theater gelegen aan de Europaboulevard te
Amsterdam,
- voor het oprichten van een parkeergarage ten behoeve van een Musicaltheater op
een terrein gelegen aan de Europaboulevard te Amsterdam,
- voor een agrarische bedrijfswoning, naast Kerkweg 33 Spaarnwoude, gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
- voor het oprichten van een woning met zwembad op de kavel 14 van “ De
Boseilanden” aan het “ Larens Profiel” te Zwaanshoek,
- voor het verplaatsen van het bedrijf Doppenberg naar Slootdorp, gemeente
Wieringermeer,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- goedkeuring bestemmingsplan Nieuw Sloten 2001, stadsdeel Slotervaart, te
Amsterdam,
- goedkeuring bestemmingsplan Duinreep 2003, Den Helder,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- eerste herziening Bestemmingsplan N201, gemeente Amstelveen,
- de stelling Midden 2004, gemeente Den Helder,
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25.
Aanbieden jaarverslag Hac
Het college besluit:
2005 aan de provinciale staten
1. kennis te nemen van het jaarverslag over 2005 van de Hoor- en
via de statengriffier
adviescommissie Noord-Holland (HAC) en de Commissie administratief
beroep;
2. het jaarverslag aan te bieden aan provinciale staten via de statengriffier.

26.
Toekenning ondermandaat
directie B&U
(2006-32112)

27.
Toetsing regionale
beheersplannen

28.
Zoetwatertekort

Het college besluit:
- kennis te nemen van de gelijkstelling van de functie van de projectleiders N201
(Molenaar, Van Schaik en Bieshaar) aan de functie van “ projectleider” voor wat
betreft ondermandaat, waartoe de Provinciesecretaris heeft besloten op 11 juli
2006, respectievelijk nrs. nr 2006/32110, 2006/32108 en 2006/32109
- het ondermandaat aan de assistent sectormanager Realisatie, heer Rijssemus, door
de Provinciesecretaris verleend op 11 juli 2006 nr 2006/32111, goed te keuren.

Het college besluit:
1) de toetsingsbrieven aan de besturen van de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord,
Kennemerland i.o., Gooi en Vechtstreek i.o. en Amsterdam e.o. i.o. vast te stellen;
2) PS middels de brief in de bijlage te informeren.

Het college besluit:
a. de conclusies van de studie zoetwatervoorziening Midden-West Nederland te
onderschrijven, namelijk:
• dat droogteschade in veel gevallen geaccepteerd moet worden.
• dat maatregelen voor watertekort alleen vrijwel nooit kosteneffectief zijn.
Daarom moet naar combinaties met andere functies gezocht worden (bijv.
natuurontwikkeling, gebiedsgerichte projecten) en meegelift worden met de
maatregelen voor wateroverlast en (in de toekomst) waterkwaliteit. Daarbij
is maatwerk nodig.
• dat voorkomen moet worden dat het tekort aan zoetwater toeneemt door
zoetwatertekort integraal mee te (laten) wegen bij ruimtelijke
ontwikkelingen en watermaatregelen.
b. de voorgestelde strategie van bewustwording, maatwerk en transparantie om de
droogteproblematiek aan te pakken te onderschrijven. Dit betekent dat
provincies, waterschappen en gemeenten duidelijk moeten communiceren over
interventies tijdens droogte en het al dan niet nemen van maatregelen.
Waterbeheerders moeten kansrijke maatregelen in hun beheersgebied
uitwerken en combinaties met andere maatregelen en ontwikkelingen zoeken.
Bovendien moeten zij risico’s op watertekort en verzilting inzichtelijk maken
om te voorkomen dat het watertekort toeneemt door ruimtelijke
ontwikkelingen.
c. dat de hoofdlijnen van deze conclusies en de voorgestelde strategie voor
aanpak voldoende zijn geïmplementeerd in het provinciaal Waterplan 20062010.
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Besluit
d.
e.

f.

g.

h.
29.
IPO Provinciemonitor

30.
Deelverordening Leren voor
duurzame Ontwikkeling
Noord-Holland 2006

.31.
Beleidsbrief
subsidieverstrekking
voortijdig schoolverlaten

32.
Vaststelling subsidieplafonds
projectsubsidies jeugdzorg

het huidige beleid waarbij watertekort integraal wordt meegewogen bij
ruimtelijke besluiten te continueren.
de aanpak van de zoetwaterproblematiek te continueren via integrale
ruimtelijke ontwikkelingen, fijnmazige oplossingen en effectief gebruik van het
Marker- en IJsselmeer.
Een coördinerende rol te vervullen bij de communicatie over de
zoetwaterproblematiek en een actief participerende rol bij het regionaal
uitwerken van de verdringingsreeks.
door middel van bijgevoegde brief de projectleider van de studie
Zoetwatervoorziening Midden-West Nederland (Rijkswaterstaat Zuid-Holland)
hierover te informeren.
door middel van bijgevoegde brief PS hierover actief te informeren.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de resultaten van de IPO Provinciemonitor en de website
www.watdoetjeprovincie.nl

Het college besluit:
1. de Statenvoordracht en het bijbehorend ontwerpbesluit van de
Deelverordening Leren voor Duurzame Ontwikkeling Noord-Holland 2006
vast te stellen;
2. de deelverordening met bijgaande brief en Statenvoordracht aan te bieden
aan Provinciale Staten ter besluitvorming;
3. de deelverordening te publiceren in het Provinciaal Blad na vaststelling in
Provinciale Staten.

Het college besluit:
- de beleidsbrief en bijlagen vast te stellen en te verzenden aan de betrokken partijen;
- de portefeuillehouder Onderwijs te machtigen de projecten te inventariseren en te
rangschikken;
- de geselecteerde projecten bij de najaarsbegroting in de lijst van “ subsidies buiten
verordening” op te nemen;
- bekendheid te geven aan dit besluit via een persbericht;
- de beleidsbrief en bijlagen ter kennisname naar PS te sturen.

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van hoofdstuk 2 van de
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005, “een
samenhangend en vraaggericht jeugdzorgstelsel”, op 0 te stellen. Het
restantbudget ad € 25.000,- toe te voegen aan het subsidieplafond van
hoofdstuk 4.
2. Het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van hoofdstuk 3 van de
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005,
“vernieuwende activiteiten”, te verlagen met € 25.000,- en vast te stellen op €
107.300,-. De verlaging toe te voegen aan het subsidieplafond van hoofdstuk 4.
3. Het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van hoofdstuk 4 van de
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005, “aansluiting
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Besluit

4.
33.
Cofinanciering project ONZMOET

34.
Voortgangsverslag Agenda
Arbeidsmarkt en Onderwijs
2004-2007

lokaal jeugdbeleid-provinciaal jeugdzorgbeleid”, te verhogen met € 50.000,- en
vast te stellen op € 706.000,-.
De gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
- een bedrag van 50.000 euro toe te kennen aan het project ONZ-MOET;
- dit bedrag ten laste te brengen van de begrotingspost Cofinanciering Europese
Projecten;
- dit besluit via inliggende brief aan de aanvrager kenbaar te maken.

Het college besluit:
- Het voortgangsverslag van de Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs 2004-2007 vast
te stellen;
- Provinciale Staten het voortgangsverslag ter kennisname aan te bieden.

35.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer over het betaald
parkeren in recreatiegebied
Het Twiske
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

Y.de Groot
M. Hartog
M. Lansdaal
K. Grevers
I. Kooiker

tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 34 25
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 18

over de nummers:
17,18,19,20,28,29,
1,21,22,23,25,27,31,32,33,
2,10,24,
3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,26,30,
7,34,35

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. 12-07-2006 openbaar
Datum:12-07-2006

