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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Uitvoering faunabeleid 

 

 

Het college besluit: 

1. De inliggende beslissingen op bezwaar vast te stellen, genomen ter uitvoering 

van de uitspraak van de voorzieningenrechter van 14 augustus 2006 over 

faunabeheer knobbelzwanen, wilde eend, haas, overzomerende grauwe gans, 

canadese gans, kol- en brandgans, konijnen en de overwinterende ganzen en 

smienten 

2. De inliggende ‘Nota van wijziging beleidsnotitie Flora- en faunawet’ vast te 

stellen. 

3. De eerdere ontheffingsbesluiten knobbelzwanen (2005-2772), wilde eend 

(2005-12564), haas (2005-7570), overzomerende grauwe gans, canadese gans, 

kol- en brandgans (2005-3694), konijnen, overwinterende ganzen en smienten 

(2005-59537) in te trekken. 

4. De inliggende ontheffingen te verlenen, ingevolge art. 68 van de Flora- en 

faunawet, voor de diersoorten knobbelzwaan, wilde eend, haas en 

overwinterende ganzen en smienten. 

5. De portefeuillehouder te machtigen, binnen dit de strekking van dit besluit, 

wijzigingen, volgend uit het advies van het Faunafonds en redactionele 

aanpassingen te verwerken in de definitieve aanpassing van de Provinciale 

beleidsnotitie en genoemde ontheffingen. 

6. De portefeuillehouder te machtigen om, binnen de strekking van dit besluit, op 

basis van nader juridisch advies de noodzakelijke juridische stappen te zetten 

om het stelsel van ontheffingverlening ten spoedigste in werking te laten 

treden. 

7. De voornoemde besluiten in de daartoe gebruikelijke media te publiceren. 

  

2. 
Provinciaal 

detailhandelvestigingsbeleid 

 

 

Het college besluit: 

1. De staten een discussienotitie voor te leggen, ter bespreking in 

commissieverband,  over het provinciaal beleid voor de vestiging van 

grootschalige en perifere detailhandel met de volgende keuzemogelijkheden:  

a) Er geen aanleiding is voor een uitwerking van het provinciale 

detailhandelbeleid, aangezien het vigerende locatiebeleid  (neergelegd 

in de nota “Een goede plek voor ieder bedrijf” )  en de IPO richtlijnen 

van 16 februari 2006 in principe toereikend zijn om de ruimtelijke 

ordeningsaspecten van detailhandelontwikkelingen te kunnen 

beoordelen. Een mogelijkheid hierbij is het evalueren van het 

locatiebeleid, en op hoofdlijnen een nadere uitwerking toegespitst op 

detailhandelsvestigingen op te nemen in de nog op te stellen 

provinciale structuurvisie. 

b) Er aanleiding is voor een nadere uitwerking van het detailhandelbeleid 

en de provinciale rol, en deze uitwerking te realiseren door de regio’s 

te stimuleren om regionale detailhandelvisies op te stellen; 

c) Er aanleiding is voor een nadere uitwerking van het detailhandelbeleid 

en de provinciale rol, en deze uitwerking te realiseren door de directie 

Beleid op te dragen een provinciale detailhandelvisie op te stellen. 

 

2. Na bespreking van deze notitie door de commissie een keuze uit deze opties te 

maken.  
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Besluit 

3. 
PS motie 8-16, CDA fractie 

inzake energie uit asfalt 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken rond energie uit asfalt; 

2. De motie 8-16 uit te voeren door middel van  een (aan te vullen) 

beantwoordingsnotitie; 

3. Te blijven onderzoeken of de toepassing van energie uit asfalt systemen bij 

provinciale wegen tot de mogelijkheden behoort en in voorkomende gevallen 

hiervan provinciale staten op de te stellen; 

4. PS door middel van inliggende brief te informeren. 

  

4. 
Vaststellen van de voordracht 

voor de tarieven nazorgheffing 

stortplaatsen 2007 

(tarieventabel 2007) en de 

begroting 2007 van het “ 

Fonds nazorg gesloten 

stortplaatsen Provincie Noord-

Holland”. 

 

 

Het college besluit: 

1. De voordracht vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten; 

2. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2006 in te trekken en de 

tarieventabel 2007 vast te stellen. 

3. Provinciale Staten voor te stellen de toelichting op de verordening te wijzigen. 

4. Na vaststelling door Provinciale Staten van de “tarieventabel 2007” de 

tarieventabel voor 2007 te publiceren in het Provinciaal blad. 

5. De begroting 2007 “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland” 

vast te stellen. 

6. De vastgestelde begroting 2007 in het kader van de actieve informatieplicht aan te 

bieden aan Provinciale Staten. 

  

5. 
Groene Investeringsimpuls: 

informeren PS over verdeling 

budget 

 

Het college besluit: 

- om Provinciale Staten te informeren over de indicatieve verdeling van het 

budget Groene Investeringsimpuls over verschillende thema’s, en wel als 

volgt: 

         

Beleidsveld Oorspronkelijk 

voorstel in € 

Aandeel 

In % 

Indicatieve 

verdeling in € 

Waterbeleid 7.700.000 14,1% 7.318,549 

Natuur 12.000.100 21,9% 11.405.626 

Recreatie 4.550.000 8,3% 4.324.597 

Landschap/Cultuur

historie 

19.320.000 35,3% 18.362.904 

Structuurmaatregel

en landbouw 

11.140.200 20,4% 10.588.324 

Totaal 54.710.300 100% 52.000.000  
  

6. 

Voorstel om gebruik te maken 

van de derde 

uitzonderingsclausule van de 

provinciale 

aanbestedingsregels voor het 

continueren van de inhuur van 

een functioneel 

applicatiebeheerder bij AR 

 

 

Het college besluit: 

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

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de 

aanbestedingsregels inzake opdracht tot:   

- 10 maanden continueren van de inhuur van een functioneel 

applicatiebeheerder bij de firma Sargas B.V.(opdrachten waarvan kan 

worden aangetoond dat er onvoldoende geschikte gegadigden zijn); 

 

2. Toestemming te verlenen aan het interim hoofd van A&R om de inliggende 
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brief te verzenden. 

 

7. 
Investeringsprogramma 

vervanging kunstwerken 

2006-2011 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het investeringsprogramma vervanging kunstwerken 2007 – 

2011 en de directie Beheer en Uitvoering op te dragen dit programma uit te 

voeren nadat bij de behandeling van de begroting van 2007 de financiële 

middelen ter beschikking zijn gesteld. 

2. Een aantal onderhoudsprojecten uit het Provinciaal Meerjarenprogramma 

Infrastructuur (PMI 2006-2010) met ingang van 2007 in het 

investeringsprogramma vervanging kunstwerken op te nemen, zodat 

onderscheid ontstaat tussen vervangingsinvesteringen kunstwerken ten 

behoeve van instandhouding van de bestaande infrastructuur en investeringen 

in kunstwerken in het kader van nieuwe infrastructuur. 

3. Er mee in te stemmen de bijbehorende voordracht aan PS voor te leggen.   

  

8. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid P.J. 

Bruijstens (Ouderenpartij 

NH/VSP) over ouderen en 

klimaatbeheersing in 

instellingen. 

 

Het college stelt de antwoorden vast.                                                                                                              

  

9. 
Subsidieverlening Stichting ‘ 

Werk aan de Linie’ voor het 

project Mobiel 

Informatiecentrum voor de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie 

 

 

Het college besluit: 

- Aan de Stichting ‘ Werk aan de Linie’ een incidentele tekortsubsidie van maximaal 

€ 10.000,- inclusief btw voor het project Mobiel Informatiecentrum voor de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie te verlenen. 

- 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. 

  

10. 
Oprichting Erfgoedhuis 

(EXINH project CC1: 

Vergroting bekendheid en 

publieksbereik Erfgoed) 

 

Het college besluit: 

1. De concept-voordracht “Oprichting Erfgoedhuis, EXINH project 

CC1: Vergroting bekendheid en publieksbereik Erfgoed” (inclusief 

ontwerpbesluit en projectnota) vast te stellen; 

2. Aan PS voor te stellen voor de incidentele kosten die betrekking 

hebben op de oprichting van een Erfgoedhuis in Noord-Holland: 

a. Een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 58.000,- 

ten behoeve van een tekortsubsidie aan Stichting Kunst en 

Cultuur Noord-Holland; 

b. een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 

1.049.500,- ten behoeve van een tekortsubsidie aan 

Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland; 

c. de onder a. en b. genoemde subsidies ten laste te brengen 

van de bestemmingsreserve EXINH, programma Sociaal 

Culturele Infrastructuur, budget Vergroting bekendheid en 

publieksbereik Erfgoed (CC1). 

3. Na akkoord van Provinciale Staten met bijgaande concept-

voordracht: 
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a. Bovengenoemd besluit respectievelijk te verwerken bij de  

7
e
 wijziging van de programmabegroting 2006 en bij de  1

e
 

wijziging van de programmabegroting 2007; 

b. De Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland voor de 

lopende cultuurnota-periode tot en met 2008 als een 

noodzakelijke steunfunctie-instelling voor Noord-Holland 

aan te merken; 

c. de huidige subsidierelaties met de verdwijnende stichtingen 

die opgaan in de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-

Holland, te weten Stichting Museaal & Historisch 

Perspectief Noord-Holland, Stichting Steunpunt Cultureel 

Erfgoed Noord-Holland en Stichting Stelling van 

Amsterdam, per fusiedatum voor de restanttijd van de 

cultuurnota-periode (tot en met 2008) om te zetten in een 

subsidierelatie met de Stichting Cultureel Erfgoed Noord-

Holland; 

d. in afwijking van de huurcontracten die Stichting Stelling 

van Amsterdam en Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed 

Noord-Holland heeft met de provincie aangaande gebouw 

Mercurius, deze partijen te laten weten dat de huur, zonder 

financiele boeteclausule, drie maanden voor de feitelijke 

fusiedatum opgezegd kan worden; 

4. De onder punt 2. bedoelde subsidies zullen worden verleend onder 

oplegging van de volgende verplichtingen: 

a. Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland zendt, na 

goedkeuring van haar statuten door GS, een afschrift van de 

oprichtingsakte en de verleden statuten aan GS; 

b. Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland c.q. Stichting 

Cultureel Erfgoed Noord-Holland worden verplicht 

aanbestedingsregels op te stellen met betrekking tot de 

uitgave van de onder punt 2. bedoelde subsidies; 

c. Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland c.q. Stichting 

Cultureel Erfgoed Noord-Holland worden verplicht om de 

offertes die zij opvragen in het kader van activiteiten m.b.t. 

oprichting Erfgoedhuis ter toetsing aan GS voor te leggen, 

voor zover deze activiteiten gefinancierd zullen worden uit 

de onder punt 2. bedoelde subsidies. 

5. Ten laste van het voorbereidingskrediet EXIN-H, budget Welzijn, 

(Jeugd)zorg en Sociaal-Culturele Infrastructuur, tot 1 november 2006 

een bedrag van maximaal € 29.750,- (incl. BTW) beschikbaar te 

stellen ten behoeve van de noodzakelijke 

voorbereidingswerkzaamheden fusie; 

6. de directeur Beleid opdracht te verlenen een projectleider in te huren 

voor de uitvoer van de onder 5. genoemde werkzaamheden; 

7. Bijgaande voordracht (inclusief ontwerpbesluit en projectnota) toe te 

zenden aan Provinciale Staten. 

  

11. 
Afwijking aanbestedingsregels 

ten behoeve van opdracht aan 

Stichting Kunst en Cultuur 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule 

6b van de provinciale aanbestedingsregels 2005 inzake de opdracht aan 
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Noord-Holland inzake 

Cultureel 

Samenwerkingsprogramma 

Creatieve Kusten, Noord-

Holland-Pommeren 

 

Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland voor het organiseren van een 

werkbezoek van culturele partners uit Pommeren aan Noord-Holland, het 

organiseren van een onderzoeksatelier culturele planologie in Gdánsk, het 

maken van een documentaire en het voeren van het programmamanagement 

voor de uitvoering van de eerste onderdelen van het Cultureel 

Samenwerkingsprogramma Creatieve Kusten Noord-Holland-Pommeren; 

2. de directeur Beleid toestemming te verlenen om namens de commissaris van 

de Koningin de opdracht aan Stichting Kunst en Cultuur te verlenen. 

  

12. 

Wijziging aanpak 

streekplanuitwerking 

Driehoek A4-A5- Oude 

Schipholweg 

 

 

Het college besluit: 

a. In te stemmen met de gewijzigde aanpak voor de Streekplanuitwerking Driehoek 

A4-A5-Oude Schipholweg. Reden hiervoor is om de voortgang van de uitwerking 

te behouden. 

- Het maken van een ‘partiële uitwerking’ enkel voor Badhoevedorp-Zuid, 

Omgelegde A9 Badhoevedorp, Schuilhoeve, Badhoevedorp-West en 

Wildenhorst. 

- Het overige programma van de Driehoek uit werken in een toekomstvisie. 

b. In te stemmen met het starten en het opstellen van een plan van aanpak voor een 

toekomstvisie Driehoek t.b.v. de lange termijn ontwikkeling Schiphol in het 

gebied. 

  

13. 
Plan van aanpak lange 

termijnvisie Schiphol 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het plan van aanpak voor de lange termijnvisie Schiphol. 

  

14. 
Regeling Bijdrage 

Beeldkwaliteitsplannen 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met de bijgaande Regeling Bijdrage Beeldkwaliteitsplannen en deze 

aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

15 
UNA/ISV-2 bijdrage 

Beverwijk, Heliomare 

 

 

Het college besluit: 

1. Bijgaande voordracht en ontwerpbesluit “verplaatsing Heliomare naar 

knooppunt Beverwijk” vast te stellen; 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen: 

• Van de € 4.898.982,- die binnen de bestemmingsreserve UNA is 

bestemd voor de uitvoering van projecten in de jaren 2008 en 2009 in 

de UNA-ISV productiehallen een bedrag van maximaal € 3.714.389,- 

te bestemmen voor het project “verplaatsing Heliomare naar 

knooppunt Beverwijk” van de gemeente Beverwijk; 

• Bovengenoemd besluit voor te leggen bij de eerste wijziging van de 

programmabegroting 2007 dan wel bij de Voorjaarsnota 2007; 

• Het resterende bedrag van € 1.184.539,- binnen de 

bestemmingsreserve UNA te reserveren voor de uitvoering van (deel-

)projecten in de UNA-ISV productiehallen die in 2008 en 2009 in 

uitvoering worden genomen; 

3.   De subsidie te verlenen op basis van de in voordracht nr. 45 aangegeven criteria; 

4.   Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beverwijk per brief                                

te informeren over de voordracht. 
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16. 

Brief aan Provinciale Staten 

ter beantwoording aantal 

vragen gesteld in Statencie 

ROV van 14-09-2006 over 

streekplanherziening 

 

Het college besluit: 

- Provinciale Staten schriftelijk te informeren over het door Gedeputeerde Staten 

gewenste datum van besluitvorming en enkele inhoudelijke onderwerpen. 

  

17. 

OV-chipkaart Noord-Holland 

Noord 

 

 

Het college besluit: 

1. De OV-chipkaart in Noord-Holland Noord in te voeren via Europese 

aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie per medio december 2008. 

2. PS middels bijgaande brief te informeren. 

  

18. 
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 de uitbreiding van een woning aan de Utrechtseweg 245 te Hilversum,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan Westelijke Randweg (N197) Velsen,  

- bestemmingsplan Westelijke Randweg (N197) Heemskerk,  

- bestemmingsplan Westelijke Randweg (N197) Beverwijk,  

  

19. 
Toestemming afwijking 

provinciale 

inkoopvoorwaarden contract 

PT 2006 

 

Het college besluit: 

- toestemming te geven om ten behoeve van de aanbesteding ‘ Vaste en mobiele 

communicatiediensten PT2006’ af te mogen wijken van de provinciale 

inkoopvoorwaarden met betrekking tot de onbeperkte aansprakelijkheid van 

leveranciers en hiervoor de in interprovinciaal verband vastgestelde 

inkoopvoorwaarden te hanteren. 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 2,  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6, 8, 9, 10, 11,  

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 19  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 12, 13, 14, 15, 16,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 3,  4, 5, 7, 17, 18,  

  

 

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. 19-09-2006 openbaar 

Datum:19-09-2006 


