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1. 
Uitzondering 

aanbestedingsregels voor 

opdrachtverlening 

grondstromen gasfabriek 

Zaandam 

 

Het college besluit: 

- Akkoord te gaan met de gevolgde meervoudige onderhandse 

aanbestedingsprocedure en de opdrachtverlening voor de grondstromen (partij 1 en 

3) in afwijking van de Provinciale aanbestedingsregels. 

  

2. 

Maaltijdvoorziening Albert 

Schweitzerschool 

 

Het college besluit: 

1. Voor de jaren 2007 en 2008 een incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4:23, lid 

3 sub d van de Algemene wet bestuursrecht van € 85.000,- per jaar ten laste van de 

begrotingspost Onvoorzien, als bijdrage beschikbaar te stellen aan de 

maaltijdvoorzieningen op de Albert Schweitzerschool te Haarlem; 

2. a. dat er overleg komt met de ministeries van OCW en VWS en zorgverzekeraars 

om een structurele oplossing (betaling) te vinden; 

b. als er eerder dan binnen 2 jaar een oplossing is gevonden, de bijdrage van de 

provincie evenredig te verminderen; 

3.    Dit besluit op 29 januari voor te leggen aan PS  

 

  

3. 
Nieuwe verordening HAC 

2007 

 

Het college besluit: 

1. het besluit van 28 maart 2006, nr. 2006-3233 tot vaststelling van de Verordening 

op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2006 in te 

trekken; 

2. in plaats daarvan vast te stellen de Verordening op de behandeling van bezwaar- 

en klaagschriften Noord-Holland 2007; 

3. de bijgevoegde voordracht en nota voor PS- commissiestukken vast te stellen, 

waarmee aan PS wordt voorgesteld hetzelfde besluit te nemen als onder 2. 

vermeld; 

4. dat de sector Juridische Dienstverlening van de directie Middelen belast wordt 

met de werving en selectie van de kamervoorzitters en de voordracht van 

kandidaten voor benoeming door het college; 

5. dat kandidaten voor het kamervoorzitterschap dienen te voldoen aan het volgende 

profiel: bij voorkeur  jurist  met kennis van en ervaring met algemeen bestuurs- 

en bestuursprocesrecht, milieurecht, ruimtelijke ordeningsrecht, subsidierecht en 

natuurbeschermingsrecht; 

6. de extra benodigde middelen ad € 50.000 in 2007 en € 7.500 structureel vanaf 

2008, te betrekken bij de integrale afweging van de voorstellen tot aanpassing van 

de begroting bij de Voorjaarsnota 2007. 

  

4. 
Notities van ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties: De 

toekomst van het decentrale 

bestuur, het decentrale bestuur 

van de toekomst en 

Samenwerkend naar 

zelfstandigheid 

 

Het college besluit: 

1. Kennis nemen van de notities van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties: 

       De toekomst van het decentrale betuur, het decentrale bestuur van de toekomst 

en Samenwerkend naar zelfstandigheid; 

2. Zodra het  standpunt van de commissie Kok bekend is een collegestandpunt te 

formuleren naar aanleiding van de rapporten,  opdat dit kan worden betrokken 

bij een regeerakkoord.  
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3. PS over dit besluit te informeren, middels bijgevoegde (aan te passen) brief. 

 

  

5. 
Wijziging subsidieplafonds 

Deelverordening 

Cultuureducatie Noord-

Holland 2006 en 

Deelverordening 

Cultuurparticipatie Noord-

Holland 2005  

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond van de Deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland 

2006 vast te stellen op € 730.097,-- 

2. Het subsidieplafond van de Deelverordening Cultuurparticipatie Noord-

Holland 2005, onderdeel Noord-Hollandse gemeenten met uitzondering van 

Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad en Alkmaar vast te stellen 

op € 587.240,-- 

3. Het subsidieplafond van de Deelverordening Cultuurparticipatie Noord-

Holland 2005, onderdeel Noord-Hollandse steunfunctie- en 

uitvoeringsinstellingen vast te stellen op  

€ 181.845,-- 

4. Dit besluit door middel van bijgaand Provinciaal Blad bekend te maken. 

  

6. 
Wijziging subsidieplafonds 

Deelverordening restauratie en 

onderhoud onroerende 

monumenten Noord-Holland 

2005 

 

Het college besluit: 

- het subsidieplafond onderhoud monumenten van € 205.700,- te verlagen met een 

bedrag van € 80.824,- en vast te stellen op € 124.876,-; 

-  het subsidieplafond voor kanjer monumenten van € 342.200,- te verhogen met een 

bedrag van € 46.718,- en vast te stellen op € 388.918,-;  

- het subsidieplafond van restauratie onroerende monumenten van € 317.700,- te 

verhogen met een bedrag van € 34.106,- en vast te stellen op € 351.806,-; 

- de gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

 

  

7. 
Anticipatieovereenkomst 

Bloemendalerpolder 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de anticipatieovereenkomst (bijlage 2) ; 

2. de heer Hooijmaijers te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen; 

3. ten aanzien van het in  artikel 7 lid u genoemde onderzoek naar de (Europees) 

aanbestedingsrechtelijke aspecten en staatssteun te bepalen dat  hieraan in het 

contractoverleg een hoge prioriteit moet worden toegekend;  

4. kennis te nemen van de samenvatting van het PVA voor de 2
e
 fase (bijlage 3); 

5. de anticipatieovereenkomst alsmede de samenvatting van het Plan van Aanpak 

ter informatie te zenden aan PS; 

6. in te stemmen met het neerleggen van het procuratiehouderschap bij een 

externe partij (AM); 

7. in te stemmen met de procedureafspraken en aanbestedingsrichtlijnen zoals 

geformuleerd in bijlage 4; 

  

8. 
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. 

- realiseren wooncomplex met 8 woningen op de locatie West 2 te Avenhorn, 

gemeente Wester-Koggenland,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan “ De Engh, gemeente Bussum”  

- Bestemmingsplan “ Steenbergen te gemeente Laren,  

- Bestemmingsplan Van Merlen, gemeente Heemstede,  
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9. 

Beslissing over verzoek van 

R.J.F. Vegter en A.C. Vegter – 

Waals om ontheffing Wet 

voorkeursrecht gemeenten 

inzake een perceel onderdeel 

van Pagenlaan 4, kadastraal 

bekend gemeente Limmen, 

sectie C nr. 2649  

 

Het college besluit: 

- de ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten voor een deel van de tuin horende bij de woning Pagenlaan 4 (kadastraal 

bekend gemeente Limmen, sectie C nr. 2649) te weigeren. 

  

10. 
Erratum Najaarsnota – 

verantwoording programma 

openbaar vervoer 

 

Het college besluit: 

- Het erratum betreffende de verantwoording van het programma openbaar vervoer 

vast te stellen en aan PS aan te bieden als nazending voor de besluitvorming van de 

najaarsnota 2006 op 27 november 2006.  

  

11. 
Branchedocument 

Groencomposteren 

 

 

Het college besluit: 

- Het branchedocument Groencomposteren vast te stellen, 

- Conform het Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken”. 

  

12. 
Onderzoekslocatie Petten 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van inliggend rapport 

2. Inliggend rapport in het kader van de actieve informatieplicht naar de leden van PS 

te zenden. 

  

13. 
Verlening subsidie voor de 

aanleg van fietskluizen aan de 

gemeente Noorder-

Koggenland, met 

gebruikmaking van de 

hardheidsclausule van artikel 

22 van de deelverordening 

kleine infrastructuur en 

gedragsbeïnvloeding 2005 

Noord-Holland 

 

Het college besluit: 

1. De gemeente Noorder-Koggenland een subsidie van maximaal € 13.825,- exclusief 

BTW te verlenen voor het project ‘ aanleg fietskluizen bij busstation Abbekerk’; 

2. Hierbij gebruik te maken van de in artikel 22 van de deelverordening kleine 

infrastructuur en gedragsbeïnvloeding Noord-Holland 2005 opgenomen 

afwijkingsbevoegdheid; 

3. Gemeente Noorder-Koggenland met inliggende brief te informeren.  

  

14. 
Subsidieverlening Stichting ‘ 

Omgevingseducatie Gooi, 

Vecht- en Eemstreek’ voor het 

project Nieuwe Hollandse 

Waterlinie/Educatief 

programma voor het onderwijs 

 

Het college besluit: 

- De Stichting ‘Omgevingseducatie Gooi-, Vecht- en Eemstreek’ een incidenteel 

tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 12.500,- inclusief btw en de stichting 

middels bijgaande brief hiervan op de hoogte te brengen. 

- De stichting een voorschot te verlenen van 80% namelijk € 10.000,-. 

 

  

15. 
Subsidieverlening GGD 

Kennemerland, project 

ouderenmishandeling 

 

Het college besluit: 

1. GGD Kennemerland een incidentele subsidie te verlenen voor het project 

ouderenmishandeling voor maximaal € 18.984,--. 
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2. Een voorschot van 80%, zijnde € 15.187,-- uit te betalen. 

3. Initiatiefnemer door middel van bijgaande brief van dit besluit op de hoogte te 

brengen. 

16. 
Verslaglegging uitvoering 

grondbeleid 2005  

 

Het college besluit: 

a. het jaarverslag “ vastlegging grondbeleid in 2005” vast te stellen 

b. het jaarverslag ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. 

  

17. 
Verslag provinciale deelname 

Expo Real München 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van bijgaand verslag van de provinciale deelname aan de Expo 

Real in München  van 23- 25 oktober 2006. 

  

18. 

Filterzuiver drinkwater voor 

Benin 

 

 

Het college besluit: 

- Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een 

bedrag van maximaal € 57.300 beschikbaar te stellen aan Stichting le Pont ten 

behoeve van het project “ Filterzuiver drinkwater voor Benin.” 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 17 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 5, 6, 14, 15,18 

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 4, 16,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 7, 8, 9,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 10, 11, 12, 13,  

  

 

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. 21-11-2006 openbaar 

Datum:21-11-2006 


