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1. 

Beantwoording statenvragen 

van de heer J. Korver (PvdA) 

inzake Outplacementtraject 

voor ex-statenleden 

 

Het college stelt de antwoorden aangepast vast. 

  

2. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden W.J.M. 

Holthuizen (VVD) en C.P.J. 

van Diest (CDA) over 

uitvoeringsbesluiten in het 

kader van de 

faunabeheersplannen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 

Start procedure Wet algemene 

regels herindeling (Arhi) Gooi 

en Vechtstreek 

 

 

Het college besluit: 

1. Te starten met de herindelingsprocedure op basis van de Wet algemene regels 

herindeling (Wet Arhi) in de Gooi en Vechtstreek; 

2. Te besluiten dat Wijdemeren niet en de andere gemeenten, te weten Hilversum, 

Huizen, Naarden, Bussum, Muiden, Weesp, Blaricum en Laren,  wel in het Arhi 

proces worden betrokken; 

3. De brief aan de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek vast te stellen; 

4. Dit besluit aan PS mede te delen door middel van inliggende brief aan PS 

  

4. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid D. Graatsma 

(SP) over inkomstenderving 

medewerkers Cateraar tijdens 

Sail 2005 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Subsidieverlening RTV NH en 

IdtV Dits 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met de (aan te passen) aanvullende notitie aan PS om eventuele 

subsidieverlening aan RTV-NH en IdtV Dits te kunnen afwegen. In dit voorstel 

zijn argumenten aangedragen om een bijdrage te leveren aan de regiosoap (RTV-

NH) en aan de serie ‘ Het verleden van Nederland’ (IdtV Dits).  

- Gedeputeerde Mooij is het niet eens met dit besluit. 

  

6. 

Procedure tot gebruikmaking 

van de uitzonderingsclausules 

op de aanbestedingsregels 

voor de tijdelijke inhuur van 

twee externe medewerkers 

 

Het college besluit: 

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

uitzonderingsclausule overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B 

van de aanbestedingsregels inzake de opdracht tot: 

- tijdelijke inhuur van de heer ing. A.C. Hagenaars tot 1 september 2006, met   

optie tot verlenging met 3 maanden. 

            - tijdelijke inhuur van de heer H.W. Nijhoff tot 30 november 2006.  

2. Toestemming te verlenen aan de directeur van directie B&U om de opdracht tot 

uitvoering te verlenen. 
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7. 

Groene AS: extra werk 

begeleiding subsidieaanvraag 

fietstunnel Groene Hart 

 

 

Het college besluit: 

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

van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, genoemd a., waarbij opdracht aan 

Bisschop en Partners wordt gegeven voor begeleiding van een subsidieaanvraag in 

het kader van de subsidieregeling kwaliteitsimpuls Groene Hart welke binnen 3 

weken moet worden afgerond, vanwege de deadline van deze subsidieregeling. Deze 

opdracht heeft de vorm van een ophogingsopdracht. 

  

8. 

BEL/CC 
Vaststelling subsidie Kustfort 

IJmuiden 

 

 

 

Het college besluit: 

a. De op 3 april 2000 aan de Stichting Beheer Forteiland IJmuiden verleende 

FINH-subsidie vast te stellen op € 2.674.356,-;   

b. het teveel bevoorschotte bedrag van € 7.937,- terug te vorderen;  

c. Waardering uit te spreken voor de wijze waarop de gemeente Velsen haar 

verantwoordelijkheid voor de voltooiing van het project Kustfort IJmuiden 

heeft genomen;  

d. Stichting Beheer Forteiland en B&W van Velsen hiervan schriftelijk op de   

hoogte te stellen.    

  

9. 
Uitvoeringsprogramma 

welzijn 2007 

 

Het college besluit: 

1. het uitvoeringsprogramma 2007 en de welzijnsagenda 2007 vast te stellen;  

2. het subsidieplafond voor 2007 per tender vast te stellen op €984.900,-  

3. het subsidieplafond en de welzijnsagenda 2007 te publiceren in het provinciaal 

blad  

4. de portefeuillehouder Welzijn te machtigen tekstuele wijzigingen aan te 

brengen in het uitvoeringsprogramma 2007; 

5. het uitvoeringsprogramma 2007 ter informatie via de statengriffier middels 

bijgaande brief aan PS te zenden 

  

  

10. 
Deelverordening restauratie en 

onderhoud onroerende 

monumenten Noord-Holland 

2005; subsidie verlenen met 

toepassing 

afwijkingsbevoegdheid 

 

Het college besluit: 

• Onder toepassing van de in artikel 20 (afwijkingsbevoegdheid) van de 

Deelverordening restauratie en onderhoud monumenten Noord-Holland 2005 

subsidie te verlenen voor  restauratie van de volgende vier provinciale 

monumenten; 

Van Merlenlaan 4 te Heemstede, Van Merlenlaan 4a te Heemstede, Van 

Lennepweg 14 te Aerdenhout en Kerk Sint Jans Geboorte te Hoogwoud. 

• De sectormanager van Sector Subsidies te machtigen om deze besluiten tot 

subsidieverlening af te handelen. 

  

11. 
Revitalisering en overname 

eigendom Nuwendoorn 

 

 

Het college besluit: 

1. De voordracht- en het ontwerpbesluit UNA-project Revitalisering 

kasteelterrein de Nuwendoorn inclusief projectennota, vast te stellen. 

2. Het kasteelterrein voor een periode van  maximaal 5 jaar in eigendom van de 

provincie te houden. 
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3. Het kasteelterrein te revitaliseren volgens voorliggend plan met als taakstellend 

budget de onder 4 genoemd krediet. 

4. PS voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 500.000,- 

voor het aanbesteden van het revitaliseren van het kasteelterrein de 

Nuwendoorn (provinciaal eigendom) en deze ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve UNA als deelproject van het Programma Sociaal Culturele 

Infrastructuur 

5. Bijgaande brief met de voordracht aan PS en de projectennota  ter 

besluitvorming aan PS te zenden. 

  

12. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid P.J. 

Bruystens (ONH/VSP) over 

besteding door provincie van 

belastinggeld 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

13. 
Zienswijze Omgevingsplan 

Flevoland 

 

 

Het college besluit: 

a. Een zienswijze naar Flevoland te sturen over het concept omgevingsplan als 

geformuleerd in de bijgevoegde brief 

b. Om het concept omgevingsplan te agenderen voor het eerstvolgende 

bestuurlijk overleg tussen Flevoland en Noord-Holland 

  

14. 

Vragen uit de Commissie FBO 

met betrekking tot de 

Verordening financieel beheer 

 

Het college besluit:  

a. Instemmen met de (aan te vullen) beantwoording van de vragen die door de 

Cie FBO zijn gesteld bij de behandeling van de ontwerp-Verordening 

financieel beheer 2006, 

b. Bijgaande brief verzenden aan de Voorzitter van de Cie FBO 

  

15. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer P.J. 

Bruystens (ONH/VSP) inzake 

buslijn 107 in Huizen en 

Naarden 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

16. 
Bereikbaarheidkust Velsen-

Castricum maatregelen zomer 

2006  

 

Het college besluit: 

1. Als korte-termijnmaatregelen 2006 voor de bereikbaarheid kust Velsen-

Castricum vast te stellen: 

a. Versterking Openbaar Vervoer door in de zomer van 2006 

(van 1 juli tot 1 september) extra OV-bussen in te zetten naar 

het IJmuiderstrand (op werkdagen vanaf Amsterdam 

Marnixstraat) en naar Castricum aan Zee (in de avond uren); 

b. Realisatie pendelbus op drukke dagen tussen de Dorpsweide 

in Wijk aan Zee en het Noorderstrand in Velsen, om de 

parkeerdruk bij het Noorderstrand en langs de Reyndersweg 

te ontlasten; 

c. Het laten doorstromen van auto’s en het verwijzen naar 
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parkeerplaatsen door de inzet van verkeerregelaars en 

parkeerwachters, en om dit te optimaliseren, het nemen van 

enkele fysieke maatregelen zoals bebording, het aanleggen 

van een keerlus en het inrichten van een kiss&go plaats; 

d. Extra fietsenstallingsmogelijkheden; 

e. Een uitgebreid pakket aan communicatie om strandbezoekers 

te wijzen op de reismogelijkheden. 

2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren over dit besluit. 

  

17. 

OV-Taxi Zuid-

Kennemerland/IJmond – 

Jaarverslag 2005 

 

 

Het college besluit: 

1. Het jaarverslag 2005 voor de OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond vast te 

stellen. 

2. Het jaarverslag te sturen aan Provinciale Staten. 

  

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 aanleg van een nieuwe weg en aanpassing van de aansluiting op de 

Legmeerdijk in Aalsmeer,  

- voor het realiseren van 7 ateliers en 16 appartementen op het perceel aan de 

Glipperweg 94 te Heemstede,  

- voor het realiseren van 54 zorgwoningen en een ondergrondse parkeergarage met 

bergingen ter plaatse van en nabij de bestaande laagbouw van het zorgcentrum Het 

Overbos te Heemstede,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- bestemmingsplan De Nieuwe Bijlmer, deelgebied Winkelcentrum Kraaienest, 

stadsdeel Amsterdam Zuidoost,  

- bestemmingsplan Vierde Kwadrant gemeente Huizen,  

  

19. 
Tijdelijke ontheffing 

zorgplicht riolering 2 percelen 

gemeente Heiloo 

 

Het college besluit: 

1. tot vaststelling van een ontwerpbesluit waarbij aan de gemeente Heiloo 

tijdelijk ontheffing wordt verleend van de zorgplicht riolering voor de percelen 

Lagelaan 5 en 7 van de gemeente genoemd in voornoemd verzoek onder de 

volgende voorwaarden: 

a) Zodra de besluitvorming over de A9 in het kader van Wonen in het Groen 

Heiloo/Limmen bekend is, neemt de gemeente Heiloo contact op met de 

provincie over de uitkomsten daarvan; 

b) Indien de panden gesloopt worden, moet de lozing uiterlijk 2 jaar na onder 

punt a genoemd besluit worden stopgezet; 

c) Indien de panden niet worden gesloopt, moeten deze uiterlijk 1 jaar na 

onder punt a genoemd besluit, maar niet later dan 31 december 2007 op de 

riolering worden aangesloten. 

2. de gemeente Heiloo, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 

VROM inspectie Noord-West en de bewoners van de twee percelen door 

middel van bijgaande brieven te informeren over dit besluit. 

3. het ontwerpbesluit ter visie te leggen. 

  

 1.  
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20. 
Subsidie gemeente Stedebroec 

 

Het college besluit: 

1. het besluit tot weigering van een subsidie van 20 februari 2006 in te trekken; 

2.  een incidentele tekortsubsidie van maximaal € 27.800, - te verlenen aan de 

gemeente Stede Broec voor het project: inzet en secretariële ondersteuning van 

een onafhankelijke Wmo manager; 

3. een voorschot te verlenen van € 22.240, -; 

4. de gemeente Stede Broec met inliggende brief hierover te informeren. 

 

  

21. 
Aanvulling lijst subsidies 

buiten deelverordening 

 

Het college besluit: 

1. De lijst met SGP/Stofkamprojecten (waarvoor in 2006 een bedrag van € 

1.369.500 beschikbaar is) vast te stellen; 

2. PS door middel van bijgevoegde voordracht en conceptbesluit in hun 

vergadering van 3 juli 2006 voor te stellen de navolgende projecten toe te 

voegen aan de  lijst met subsidies buiten deelverordening (met per project de 

aanvrager en de gevraagde bijdrage): 

1. Gewest Kop van NH/Blauwe Netwerk ( Spoorbrug bij Verlaat, € 48.000) 

2. Gewest Kop van NH/Blauwe Netwerk (Voetbrug Boomervaart, € 17.500) 

3. Gemeente Opmeer (Kerkepad Langereis – Aartswoud, € 35.000) 

4. Gemeente Haarlemmermeer (Pilot Meerboerenpaden, € 75.000) 

5.Stichting Recreatietoervaart Nederland (Realisatie recreatiewachtplaatsen 

Leeghwaterbrug, € 50.000) 

6. Groengebied Amstelland (Inrichting Recreatiegebied Wester Amstel-Zuid, € 35.000) 

7. Groengebied Amstelland (Fietspaden Bovenkerkerpolder+ Middelpolder, € 11.500) 

8.Gemeente Beverwijk (Fietspaden Groen en Waterplan deelgebied Wijkeroog, € 

270.000) 

9. Gemeente Heemskerk (Fietsverbinding over A9 in het kader van SGP IJ & Z, € 

179.000) 

10. Gemeente Noorder Koggenland (Initiële kosten project Twisk, € 295.000) 

11.Gemeente Heerhugowaard (Deelproject Blauwe loper, € 53.500) 

12.Landschap Waterland (Purmerland, € 300.000) 

13. Lutkemeer fase 2b ( € 150.000) 

14. Zwaansbroek West , fase 3 (€ 150.000) 

15. Zwaansbroek Bruggen IJ-tocht ( € 145.960) 

 

Voor de laatste drie projecten de staten voor te stellen bij de Najaarsnota € 450.000 

beschikbaar te stellen d.m.v. een extra onttrekking uit het Fonds Openluchtrecreatie. 

 

De portefeuillehouder is gemachtigd de voordracht aan te passen. 

  

22. 
Schenking van zeven loden 

beelden aan de Staat der 

Nederlanden 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorgenomen schenking van de beelden aan de Staat der 

Nederlanden 

2. Tot de diensovereenkomende wijziging in de vermogenspositie van de Provincie 

Noord-Holland 

3. De besluiten onder 1 en 2 conform voordracht aan PS voor te leggen. 

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

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 6, 15, 16, 17, 22 

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 1, 4, 5, 7, 19,  

P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 3,  21 

M.Lansdaal tel. (023) 514 3641 12, 13, 14, 18 

M.Ottevanger tel. (023) 514 4007 8, 9, 10, 11, 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. 20-06-2006 openbaar 

Datum:20-06-2006 


