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Besluit 

  

1. 

Herijking pilot De Ronde hoep 

(waterberging bij calamiteiten) 

 

 

Het college besluit: 

1.    kennis te nemen van de discussienotitie “herijking pilot De Ronde 

Hoep”;  

2.    de conceptvoordracht betreffende de herijking van de pilot De Ronde 

Hoep vast te stellen;  

3.    met inliggende brief en de discussie notitie aan provinciale staten een 

oordeel te vragen over 2 opties voor de voortgang; daarbij te kennen 

te geven dat het college de voorkeur heeft voor het doorgaan met de 

pilot.   

4.   als inzet te formuleren dat de Ouderkerkerplas niet geschikt is als 

alternatief voor De Ronde Hoep;  

5.    voor kennisgeving aan te nemen;  

- de rapportage over de mogelijkheden van de inzet van de 

Ouderkerkerplas; 

- de tweede opinie van Dienst Landelijk Gebied en Oranjewoud 

over het aspect van vermogensschade bij aanwijzing en 

inrichting van de polder De Ronde Hoep; 

- de beoordeling van vroegtijdige vergoeding van mogelijke 

schade door aanwijzing;  

- de samenvatting van onderzoeksresultaten fase 2 en fase 3 (zie 

de brochure tekst); 

- een ambtelijk concept van de regeling schadevergoeding 

noodwaterberging van hh  agv) 

- Nieuwsbrief 2   Groot Mijdrecht Noord. 

  

2. 
Noodhulp JAVA 

 

 

Het college besluit: 

- Ten laste van het product 717503 (waarvan het maximaal budget via verminderde 

toevoeging aan saldireserve tot stand is gekomen) een bedrag van maximaal € 

125.000 ter beschikking te stellen aan Care Nederland ten behoeve van de 

wederopbouw op Java naar aanleiding van de aardbevingsramp op 27 mei 2006; en 

-  PS van dit besluit door middel van de actieve informatieplicht op de hoogte te 

stellen. 

  

3. 
.Jaarrekening 2005 N.V. 

Watertransportmaatschappij 

Rijn-Kennemerland (WRK) 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de vaststelling van de jaarrekening 2005 van de N.V. 

Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK) en met de verlening 

van décharge aan het bestuur; 

2. Gedeputeerde Poelmann te machtigen om de provincie Noord_holland in de 

algemene vergadering van aandeelhouders van de WRK te vertegenwoordigen, 

en schriftelijk in te stemmen met de jaarrekening 2005 en de verlening van 

décharge aan het bestuur. 

  

4. 
Hoogwaterbescherming van 

de Blaricummermeent 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan Provinciale Staten voor te stellen de zomerkade die de Blaricummermeent 

beschermt tegen hoog water van het Gooimeer aan te wijzen als regionale 

waterkering en de waterkering te laten ontwerpen op 1:4000; 

2. Een beleidskader te ontwikkelen voor de bescherming van ontwikkelde of nog 
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te ontwikkelen gebieden gelegen voor de primaire waterkering langs het IJssel- 

en Markermeer en in dit kader ook tot afspraken te komen met de 

waterbeheerders, het rijk en betrokken gemeenten over een definitieve wijze 

van bescherming van de Blaricummermeent; 

3. In de brief PS te informeren over het te ontwikkelen beleidskader en voor te 

stellen de aanwijzing en normering te formaliseren na besluitvorming over het 

beleidskader; 

4. het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht te informeren over dit besluit 

middels bijgevoegde brief en deze brief in afschrift toe te zenden aan de 

gemeente Blaricum en het rijk. 

  

5. 
Uitvoeringsprogramma 

Groene Hart 

 

 

Het college besluit: 

1. Het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Groene Hart met de bijgevoegde notitie 

van de stuurgroep over de uitkomsten van de dialoogronde vast te stellen. 

2. Via bijgevoegde brief de voordracht over het Uitvoeringsprogramma Groene 

Hart aan te bieden aan Provinciale Staten.. 

3. Bij eerstvolgende begrotingswijzing nader af te wegen een ophoging van het 

budget voor het programma bureau en aanvullende ontwikkelingskosten (totaal 

€ 225,100,=) 

  

6. 

Eindevaluatie Agenda 

Europese Strategie 2003-2007 

(AES) 

 

 

Het college besluit: 

■ Kennis nemen van de evaluatie Agenda Europese Strategie 

■ Instemmen met de aanbevelingen  
t.a.v. een nieuwe AES 

1. Maak een AES met sectorale hoofdstukken, zodanig dat de Europese 

beleidsdoelstellingen en de beleidsinhoudelijke doelstellingen met elkaar in 

verband worden gebracht en een coherent beeld vormen; 

2. Noem in een volgende AES, duidelijker dan in de huidige Agenda het geval is, 

beleidsinhoudelijke prioriteiten, die in Randstadverband zijn afgestemd. Op deze 

wijze is de kans groot dat de provinciale belangen, via de vertegenwoordiging in 

het HNP en de contacten met Regio Randstad,  goed behartigd kunnen worden; 

3. Neem in een nieuwe AES alleen beleidsdoelstellingen op als daar concrete en 

causale beleidsmaatregelen bij genoemd worden. 

 

t.a.v. Europaproof 

1. Geef de sector Communicatie de opdracht om samen met de sectoren BOSE en 

Juridische Dienstverlening, na te gaan hoe de checklists ‘Europaproof’ beter 

zichtbaar zouden kunnen worden en 

2. Analyseer de ervaringen met betrekking tot het in te richten meld- (en 

registratie)punt voor staatssteun en verspreid de opgedane kennis in de organisatie. 

Geef de sector JD een actieve, signalerende rol hierin. 

 

t.a.v. Signalen vanuit Brussel en benutten van kansen 

1. Zet binnen de Directie Beleid een werkwijze op waarbij signalen vanuit Brussel, of 

die nu binnenkomen bij de vaksector of bij de Directie Beleid, Team Europa, snel 

doorgespeeld worden naar de bestuursondersteuners, ten behoeve van de 

informatievoorziening aan de bestuurders, zodat relevante informatie in de staven 

besproken kan worden. De Directie Beleid en de betreffende vaksector(en) kunnen 

zonodig een GS-besluit voorbereiden over de te nemen stappen op basis van het 

signaal en, in overleg, de verantwoordelijke gedeputeerde cq. PS-commissie 
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bepalen; 

2. Laat sectormanagers sturen op de expliciete taak van medewerkers om de voor hun 

beleidsterrein relevante ontwikkelingen in Brussel bij te houden; 

3. Laat ambtelijk voorbereiden onder welke portefeuillehouder een nieuw dossier of 

nieuwe beleidsinhoudelijk  (Europese) ontwikkeling zou moeten vallen. De 

coördinerend gedeputeerde Europa zou dit voorstel in GS kunnen brengen 
■ Besluit ter kennisname toesturen aan PS 

  

7. 

Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) 

Ondersteuningsprogramma 

Provincie Noord-Holland 

2007-2008 

 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht- en ontwerpbesluit ZW1 Wmo EXIN-H (inclusief 

bijlagen) vast te stellen;  

2. Aan Provinciale Staten in het kader van de Extra Investeringsimpuls 

Noord-Holland voor te stellen: 

a) Voordracht- en ontwerpbesluit ZW1 Wmo EXIN-H (inclusief 

bijlagen) vast te stellen; 

b) Een begrotingspost te ramen van maximaal € 1,2 miljoen t.b.v. 

uitvoering wmo-ondersteuning en dit bedrag ten laste te brengen van 

de bestemmingsreserve EXIN-H, programma Zorg, (Jeugd)zorg en 

Sociale Infrastructuur; 

c) De verordening wet maatschappelijke ondersteuning Noord-Holland 

2007 vast te stellen; 

3. Het onder 2b genoemd besluit te verwerken bij de 1
e
 wijziging 

programmabegroting 2007; 

4. Het subsidieplafond voor 2007 ad € 490.000,- vast te stellen; 

5. Het subsidieplafond voor 2007 te publiceren in het provinciaal blad; 

6. De voordracht en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken per 

bijgaande brief aan Provinciale Staten te zenden 

  

8. 
Projectplan Zwerfjongeren 

(EXIN-H,ZW 7) 

 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht- en ontwerpbesluit Opvang zwerfjongeren (inclusief bijbehorend 

projectplan) vast te stellen; 

2. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland aan Provinciale 

Staten voor te stellen: 

in de periode 2007-2010 in totaal € 750.000,-- beschikbaar te stellen voor 

opvangprojecten voor zwerfjongeren t.l.v. bestemmingsreserve EXIN-H, 

budget programma Welzijn, (Jeugd)zorg en Sociaal-Culturele infrastructuur, 

(deelbudget ZW7): en hiervan: 

a. € 150.000,-- op de begroting 2007 te zullen brengen; 

b. € 600.000.-- te oormerken voor zwerfjongeren, in de periode 2008-2010;.  

3. Het onder 2a genoemd besluit te verwerken bij de 1
e
 wijziging 

programmabegroting 2007; 

4. Bovengenoemde besluitpunten ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale 

Staten middels bijgaande brief. 

  

9. 
Beroep Steunfuncties 

Kunsteducatie 

 

 

Het college besluit: 

1. in het licht van de uitspraak van de Rechtbank Haarlem inzake het 

namens Stichting Fluxus,  Stichting Kreater, Stichting Triade, 

Stichting Steunpunt Kunstzinnige Vorming West-Friesland, Stichting 

Artiance en gemeente Heemskerk ingestelde beroep opnieuw een 
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beslissing op bezwaar te nemen, ter vervanging van het besluit van 15 

maart 2005; 

2. de bestreden beslissing van 13 september 2004 te herroepen, in die zin 

dat de zinsnede “Eventuele rechtspositionele verplichtingen van 

andere dan de hierboven genoemde formatie, zoals bv. 

(financieel)administratief, technisch, huishoudelijk personeel en 

directie komen niet voor onze rechtspositionele verantwoordelijkheid. 

U dient hiervoor zelf budgettaire ruimte te vinden.” onderdeel 

uitmaakt van de beslissing op bezwaar en van de subsidie-

beschikkingen over 2005 en 2006; 

3. de besturen van Stichting Fluxus, Stichting Kreater, Stichting Triade, 

Stichting Gerard Boedijjn/Kunstcompagnie (voorheen Stichting 

Steunpunt Kunstzinnige Vorming West-Friesland), Stichting Artiance, 

burgemeester en wethouders van Heemskerk door middel van 

inliggende brief aan hun gemachtigde op de hoogte te stellen van dit 

besluit. 

  

10. 
Intrekking Deelverordening 

projectsubsidies jeugdzorg 

Noord-Holland 2005 

 

 

Het collega besluit: 

1. Voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen; 

2. Aan provinciale staten voor te stellen de voordracht en het 

ontwerpbesluit vast te stellen waarmee de Deelverordening 

projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2005 wordt ingetrokken; 

3. De intrekking van de Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg 

2005 te publiceren in het provinciaal blad; 

4. De voordracht en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken per 

bijgaande brief aan Provinciale Staten te zenden. 

  

11. 
IPO jaarplan 2007 en IPO 

begroting 2007 

 

 

Het college besluit: 

1.  kennis te nemen van: 

a. Het IPO jaarprogramma 2007 

b. De IPO begroting 2007 

2.    Via de adviescommissie Water in te brengen dat het IPO een ondersteunende rol   

dient te spelen voor de  landelijke coördinatiecommissie muskusrattenbestrijding 

  

12. 
Beantwoording van de 

aanvullende schriftelijke 

statenvragen van het statenlid 

P.J. Bruystens (ONH/VSP) 

inzake de N99 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

 

 

  

13. 
Voorstel tot uitzondering van 

de aanbestedingsregels inzake 

het aanbrengen van slijtlagen 

op de perrons van de 

Zuidtangent. 

 

 

Het college besluit: 

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

uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels voor de opdracht aan fa. 

Smits Neuchatel voor het aanbrengen van slijtlagen op de perrons van de 

Zuidtangent. 
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14. 
Volmacht/machtiging 

Amsterdam voor herinrichting 

en uitbreiding Diemerbos 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de tekst van de concept volmacht/machtiging van de 

provincie Noord-Holland aan de Gemeente Amsterdam voor het realiseren van 

de herinrichting en uitbreiding met 63 ha van het Diemerbos 

2. Gedeputeerde schipper te machtigen de volmacht namens de provincie te 

tekenen zonodig nog kleine tekstaanpassingen te plegen. 

  

15. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake weigering 

verklaring van geen bezwaar 

(bouwplan Heiloo) 

 

 

Het college besluit: 

1. de bezwaarde in de bezwaren te ontvangen 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren 

3. de bestreden beslissing van 9 mei 2006, nr. 2006-17629 niet te herroepen 

  

16. 
Deelverordering 

Locatiegebonden subsidies 

Noord-Holland 2005-2010; 

100% bevoorschotting 

centrumgemeenten in 

afwijking aan de AsN 

 

 

Het college besluit: 

1.1 In afwijking van artikel 23, lid 2, van de Algemene   

        Subsidieverordening Noord-Holland 1998 (AsN), onder 

        toepassing van artikel 24 van de AsN, de volgende gemeenten 

         een voorschot van 100% te verlenen op de subsidie 2005: 

- Alkmaar 

- Haarlem 

- Hilversum 

1.2 In afwijking van artikel 23, lid 2, van de AsN, onder toepassing van 

artikel 24 van de AsN, bij de subsidieverlening aan de gemeenten 

- Alkmaar 

- Haarlem 

- Hilversum 

         voor de jaren 2006 tot en met 2009 het percentage dat   

         maximaal aan voorschot kan worden verleend te verhogen  

         van 80 naar 100%. 

1.3  Bovengenoemde gemeenten te informeren over dit besluit. 

  

17. 
Vaststellen subsidie voor het 

project: “Biologische 

Tuinbouw, een Logisch 

Vervolg” 

 

 

Het college besluit: 

1.    De subsidie aan Stichting Agrarisch Kennis Centrum  

       Noord- Holland te Zwaagdijk voor het project:’ BiologischeTuinbouw, een 

       Logisch vervolg’ verleende subsidie vast te stellen op € 185.464,13 (exclusief  

       BTW) en daarbij geen toepassing te geven aan de in het genoemde besluit  

       opgenomen resultaatsverplichting om 24 telers om te laten schakelen naar  

       biologische teeltmethoden: 

2.    De stichting Agrarisch Kennis Centrum Noord-Holland te Zwaagdijk van dit 

besluit op de hoogte te stellen door middel van bijgaande brief: 

3.    Kopie van brief te verzenden naar de Dienst Regeling van het Ministerie LNV; 

4.    Kopie van brief te zenden naar Raadgevende Bureau Het Grote Oost. 

  

  

18. 
Verlening tekortsubsidie aan 

Betuur Regio Utrecht in het 

kader van  GOVERA 

 

Het college besluit: 

- Op grond van artikel 4:23, sub d van de algemene wet bestuursrecht aan Bestuur 

Regio Utrecht te Utrecht een tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 30.000,- 
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 voor de uitvoering van het voorbeeldproject “Samen Goed Geregeld” 

- Een voorschot uit te betalen van 80 % van het verleende subsidiebedrag, zijnde 

       € 24.000,-. 

  

19. 
Rapportage luchtkwaliteit 

Noord-Holland 2005 

 

 

Het college besluit: 

1. de datarapporten luchtkwaliteit IJmond en 

Schiphol/Haarlemmermeer, resultaten 2005, vast te stellen; 

2. de rapportage luchtkwaliteit Noord-Holland 2005 vast te stellen en 

aan te bieden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 

3. de rapportage te verspreiden naar de gemeenten die op grond van 

het Besluit luchtkwaliteit 2005 rapportageplichtig zijn. 

  

20. 
Regionaal 

Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit Noordvleugel + 

bestuurlijke intentieverklaring 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het eerste concept regionaal programma luchtkwaliteit 

Noordvleugel; 

2. in te stemmen met de inzet van de provincie Noord-Holland bij bespreking van de 3 

in de bijlage aangeduide punten in het bestuurlijk overleg van 15 november a.s.  

3. in te stemmen met de concept bestuurlijke intentieverklaring en deze na de 

bestuursconferentie toe te zenden aan de staatssecretaris van VROM tezamen met 

het eerste concept van het regionaal programma; 

4. de portefeuillehouder Milieu te machtigen om namens het college eventuele 

aanpassingen van de intentieverklaring door te voeren gehoord de 

bestuursconferentie van 15 november 2006; 

  

21. 
Herijking subsidieverlening 

van het Gooisch 

Natuurreservaat 

 

 

Het college besluit: 

- Onder intrekking van de beschikking registratienummer 2006-20673 van april 

2006, Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) voor het jaar 2006 een 

periodieke budgetsubsidie te verstrekken met toepassing van de 

hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998 

(ASN) voor die bepalingen in de ASN die afwijken van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen van juni/juli 1992; te weten 

aanvraag subsidie, 100% bevoorschotten en aanhouden egalisatiefonds. 

- Sector SHV/SUB mandaat te verlenen om bovengenoemd besluit aan de 

Stichting Gooisch Natuurreservaat mede te delen en te ondertekenen namens 

het College. 

 

Gedeputeerde Poelmann heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over dit punt.  

  

22. 

Aanvulling NJN 2006 lijst 

subsidies buiten de 

verordening met projecten 

UNA-programma Water als 

Economische Drager 

 

Het college besluit:  

a. Het erratum vast te stellen en aan PS aan te bieden als nazending voor de 

besluitvorming van de najaarsnota 2006 op 27 november 2006. 
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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 39 14, 17, 22 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 2, 6, 7,8, 9, 10,  

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 1, 3, 4, 5,  

M.. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 11, 15, 16,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 12, 13, 18, 19, 20, 21,  

  

 

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. 14-11-2006 openbaar 

Datum:14-11-2006 


