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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 MAART 2006
1.
Mandaatbesluit
personeelszaken 2006

2.
Oprichting Rottepolderpark
B.V.

3.
Afwikkeling Collectieve
Regeling Bouwnijverheid.

4.
Voorstel om gebruik te maken
van de uitzonderingsregels van
de aanbestedingsregels door
aansluiting te zoeken bij de 2e
uitzondering, punt 2 van de
provinciale aanbesteding
(verlenging kwartiermaker
PARK)
5.
Voorstel om gebruik te maken
van de uitzonderingsregels van
de aanbestedingsregels door
uitsluiting te zoeken bij de 2e
uitzondering, punt 2 van de
provinciale aanbesteding
(advies en projectleiders sector
V&V).

6.
Statenvragen m.b.t. bijdrage
zeesluis van PS-lid B. Heller

Het college besluit:
a. in principe de regeling “Mandaatbesluit personeelszaken 2006” vast te stellen
met dien verstande dat de portefeuillehouder is gemachtigd nog enkele
correcties aan te brengen;
b. omtrent dit principebesluit overeenstemming te bereiken met de Centrale
Commissie voor georganiseerd overleg Noord-Holland (GO);
c. de gedeputeerde Personeel en Organisatie te machtigen om na
overeenstemming met het GO het besluit definitief vast te stellen;
d. het besluit af te kondigen in het provinciaal blad;
e. de algemeen directeur in kennis te stellen van de invoering van de regeling en
de te treffen uitvoeringsmaatregelen.
Het college besluit:
1. Tot oprichting van Rottepolderpark B.V., kennis genomen hebbend van de
wensen en bedenkingen van Provinciale Staten dienaangaande op 27 februari 2006;
2. Inliggende brief op grond van art. 158 van de Provinciewet te zenden naar de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdat goedkeuring voor het
besluit tot oprichting wordt verkregen.
Het college besluit:
a. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over de
(financiële) afwikkeling van de Collectieve Regeling Bouwnijverheid.
b. Het uit de afwikkeling van de bouwfraude voortgekomen schikkingsbedrag van
ruim € 1,1 mln bij de Voorjaarsnota 2006 te verwerken en toe te voegen aan de
algemene middelen.
Het college besluit:
Af te wijken van de aanbestedingsregels voor verlenging van het contract met de
kwartiermaker provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK), voor 6 maanden.

Het college besluit:
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 G.J. Kamerik van bureau Apartner als
adviseur collectief vervoer en het bureau TNO voor de OV-visie wordt
verlengd tot 1 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 de projectleiders B. Derix en C. Engelsman van bureau
Hespirit als projectleiders studieprojecten uit het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur wordt verlengd tot 1 september 2006;
3. toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdrachten tot inhuur
te verlengen.
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

2

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 MAART 2006
7.
Evaluatie Masterplan
Noordzeekanaalgbeied

8.
Statenvragen over
ouderenhuisvesting van PS-lid
P.J. Bruystens.
9.
Vaststellen aangepaste
concept-Deelverordening
Infrastructuur Bibliotheekwerk
Noord-Holland 2006.

Het college besluit:
a) In het licht van eerdere besluiten m.b.t deelname (1995) aan het Masterplan
Noordzeekanaalgebied 1995-2015 en de actualisering (2001) van het
Masterplan NZKG waarbij ook is afgesproken het Masterplan NZKG iedere vijf
jaar te evalueren, kennis te nemen van het rapport ‘ Samen Aangescherpt
Verder’ door B&A Groep waarin de resultaten van de eerste evaluatie van het
Masterplan NZKG zijn neergelegd;
b) kennis te nemen van de notitite ‘ Aanscherping Koers en Organisatie
Masterplan Noordzeekanaalgebied’ van het Bestuursplatform
Noordzeekanaalgebied, met daarin voorstellen voor aanpassingen naar
aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie;
c) in te stemmen met de aanpassingen in koers en organisatie waartoe het
Bestuursplatform heeft besloten naar aanleiding van de uitkomsten van de
evaluatie;
d) Provinciale Staten middels inliggende brief over bovenstaande te informeren
om hen in de gelegenheid te stellen hun ideeën ter zake kenbaar te maken.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De concept- Statenvoordracht en het bijbehorende concept-ontwerpbesluit
inzake de aangepaste Deelverordening Infrastructuur Bibliotheekwerk
Noord-Holland 2006 (hierna: de Deelverordening) vast te stellen;
2. De concept-Statenvoordracht en het concept-ontwerpbesluit ter
besluitvorming door te sturen aan provinciale staten door middel van
bijgevoegde brief;
3. De Deelverordening na vaststelling door provinciale staten te publiceren in
het Provinciaal blad.
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10.
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 het realiseren van woningen op het perceel van ’s-Gravelandseweg 192,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Nieuw Noord te Zandvoort,

11.
Voortgangsrapportage en
Het college besluit:
jaarrekening 2005 BONRoute.
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage en de jaarrekening 2005 van het
Fonds BONRoute.
2. De jaarrekening en voortgangsrapportage 2005 van BONRoute ter kennisname
te brengen van de eerstverantwoordelijke PS-commissie.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
K. van Eerde
R.Fillet
Y.Groot
A.Meiborg

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 36 42

3,5,6, 7, 11
1, 2
4, 8, 9, 10,

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.

