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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 januari 2006

Onderwerp

Besluit

1.
Evenementenbeleid/sponsorbe Het college besluit:
leid
a) Dat het provinciaal evenementenbeleid erop is gericht de organisatie van
evenementen te stimuleren en (mede) te financieren. Evenementen, die de
provincie initieert of waarin ze participeert, dienen bij te dragen aan de
profilering en positieve uitstraling van de provincie als hoogwaardige
bestuurslaag met verschillende rollen.
b) Als begrip voor het uitvoeren van dit beleid de term sponsorbeleid te hanteren
in plaats van evenementenbeleid.
c) Het volgende onderscheid te maken bij de afbakening wat wel en niet onder
sponsorbeleid valt:
- Wel: initiatieven van derden die kunnen bijdragen aan de profilering
van de provincie
- Niet: reguliere concern communicatieactiviteiten
(nieuwjaarsbijeenkomst, statenconcert, werk- en
kennismakingsbezoeken en presentaties van beleidsnota’s)
d) Het budget toe te delen aan Communicatie, aangezien het college het
zwaartepunt wil leggen bij het bevorderen van de provinciale identiteit,
imagoversterking en vergroting van de naamsbekendheid van de provincie
Noord-Holland als bestuursorgaan, aansluitend aan de realisering van
beleidsdoelen.
e) Evenementen ter fiattering aan het college voor te leggen
f) Jaarlijks een verslag van het gevoerde beleid vast te stellen
g) Evenementenbeleid onderdeel te laten zijn van de portefeuille Communicatie.

2.
Provinciale veiligheidsverslag
van dijkringgebieden in
Noord-Holland en de
Afsluitdijk

3.
Uitwerking motie 10-2:
registratie arbeidsplaatsen
regionaal economische
samenwerkingsverbanden

Het college besluit:
a.
Het veiligheidsverslag van de tweede ronde toetsing van de primaire
waterkeringen van dijkringgebieden 5-Texel, 12-Wieringen, 13-NoordHolland, 13b-Marken en van de afsluitdijk vast te stellen;
b.
In te stemmen met de (aan te passen) bijgevoegde aanbiedingsbrief waarmee
bovengenoemde veiligheidsverslag zal worden aangeboden aan de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
c.
De portefeuillehouder Water te mandateren de aanbiedingsbrief en de
veiligheidsverslagen aan te passen als de besluitvorming van GS in Friesland
of het bestuurlijk overleg met de staatssecretaris daartoe aanleiding geven;
d.
Het veiligheidsverslag van de tweede ronde toetsing van de primaire
waterkeringen van dijkringgebieden 44-Kromme Rijn vast te stellen;
e.
In te stemmen met de aanbieding van de onder d) genoemde verslagen aan
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat door respectievelijk de
provincie Utrecht en Zuid-Holland, mede namens Noord-Holland.

Het college besluit:
a) Kennis te nemen van de uitwerking van motie 10-2 over registratie van
arbeidsplaatsen bij regionaal economische samenwerkingsverbanden;
b) De uitwerking aan Provinciale Staten voor te leggen;
c) In 2006 door alle dan actieve economische samenwerkingsverbanden een
beheers- en monitoringsysteem op projectniveau te laten opzetten
d) De portefeuillehouder economie te mandateren dit te laten uitvoeren.
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4.
Vragen van de heer drs. P.S.
Het college stelt de antwoorden vast.
Visser (PvdA) mede namens
de heer J.H.M. Bond en
mevrouw ing. J. Geldhof
(D’66) over motorcrossterrein
kop van Noord-Holland,
gesteld d.d. 12 december 2005
in vragenuurtje
5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
I.S. de Bijl-Baerselman
(VVD), aangaande de
onvindbare fietstunnel te
Velsen
6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
E.P. van Gaalen-Haanstra
(VVD), inzake het ontbreken
van basiszorg voor ouderen

Het college stelt de antwoorden vast onder voorbehoud van een eventuele aanvulling..

Het college stelt de antwoorden vast.
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7.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- realiseren potstal, strooiselopslag en mestplaat naast perceel Kanaaldijk 30 te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Landsmeer, (2005-57808)
8.
Mandaatregeling hogere
grenswaarden geluidhinder
Amsterdam

9.
Rijksbufferzonebeleid irt
Waterlands Wonen

Het college besluit:
1. Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam de
bevoegdheid te mandateren tot het vaststellen van hogere
geluidsgrenswaarden, zoals genoemd in de artikelen 52a, 69a, en 76a van de
hoofdstukken V en VI van de Wet geluidhinder en artikel 4a van hoofdstuk 3
van het Besluit geluidhinder spoorwegen.
2. Aan de Raad van de gemeente Amsterdam de bevoegdheid te mandateren tot
het vaststellen van hogere geluidsgrenswaarden voor industrielawaai, zoals
genoemd in hoofdstuk V van de Wet geluidhinder, voor wegverkeerslawaai,
zoals genoemd in hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder en voor
spoorweglawaai, zoals genoemd in de hoofdstukken 3 en 4 van het Besluit
geluidhinder spoorwegen, voorzover de geluidsgevoelige bestemmingen
geheel binnen de gemeente Amsterdam zijn gelegen en met uitzondering van
de gevallen, genoemd onder 1 van dit besluit.
3. Dat Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Amsterdam bij
de uitoefening van het mandaat genoemd onder 1 en 2 van dit besluit de
volgende instructies in acht nemen:
a ontwerpbesluiten op aanvragen voor hogere geluidsgrenswaarden worden
aan Gedeputeerde Staten toegezonden op het moment van tervisielegging;
b jaarlijks vóór 1 maart brengen Burgemeester en Wethouders en de Raad
van de gemeente Amsterdam aan Gedeputeerde Staten verslag uit van het
gebruik dat zij in het voorafgaande kalenderjaar hebben gemaakt van de
bevoegdheden genoemd onder 1 en 2 van dit besluit;
c bij de uitoefening van de bevoegdheden onder 1 en 2 van dit besluit nemen
Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Amsterdam het
door ons terzake gevoerde beleid, zoals dat kan worden gekend uit het
vigerende Noord-Hollandse milieubeleidsplan en de Leidraad
omgevingsbeleid, in acht.
4. Dat wij beslissen op bezwaren tegen besluiten tot vaststelling van hogere
waarden als bedoeld onder 1 en 2 van dit besluit.

Het college besluit:
- de voorgestelde strategie (inhoud en proces) voor het realiseren van de
bouwopgave,gebaseerd op uitwerkingsplan Waterlands Wonen, in een deel van de
rijksbufferzone, inhoudende dat een verkenning uitgevoerd wordt naar de
mogelijkheden de kwaliteit van bebouwing in het bufferzonegebied, voorbouwend
op de voorliggende streekplanuitwerking, inhoud te geven en een verkenning naar
de compensatiemogelijkheden in de gedachte van het bufferzonebeleid;
- het voorstel bovengenoemde strategie in een gezamenlijk proces met Vrom tot
uitvoer te brengen.
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1O.
Attributie- en mandaatbesluit
provinciale belastingen 2006
en Beleids- en
uitvoeringsregels provinciale
belastingen
11.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht

12.
Schenking na
aardbevingsramp Pakistan

Besluit

Het college besluit:
- het attributie- en mandaatbesluit provinciale belastingen 2006 en Beleids- en
uitvoeringsregels provinciale belastingen 2006 vast te stellen.

Het college besluit:
• Bezwaarde Boon Trade International (verder: Boon) in zijn bezwaar te
ontvangen;
• Dit bezwaar gegrond te verklaren voor zover dit gericht is tegen het
verplaatsen van de kosten voor het opstellen van een organisatie- en
beheerstructuur van de begroting van de aanvraag voor procesmanagement
naar de begroting van de onderzoeksaanvraag;
• De kosten voor het opstellen van een organisatie- en beheerstructuur alsnog
te scharen onder de noemer “procesmanagement”;
• De subsidie voor “procesmanagement” te verhogen tot € 38.604,00,
waarmee het totale subsidiebedrag dat verleend wordt € 63.604,00
bedraagt;
• De overige bezwaren ongegrond te verklaren.

Het college besluit:
1. een bedrag van 500.000 euro over te maken ten behoeve van de slachtoffers
van de aardbevingsramp in Pakistan op gironummer 800800 ten name van
de Samenwerkende Hulporganisaties te Den Haag;
2. met betrekking tot humanitaire hulp te verwijzen naar het beleid zoals dit
op 18 april 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld;
3. Provinciale Staten over dit besluit te informeren door middel van de actieve
informatieplicht.

13.
Subsidieverzoek van het ROA Het college besluit:
voor een fietsbrug over het
1. Kennis genomen te hebben van bijgaand verzoek van het Regionaal Orgaan
Amsterdam-Rijnkanaal bij de
Amsterdam (ROA) om een provinciale bijdrage van € 1.440.000,= voor de
A1
aanleg van een fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal naast de parallelweg
in de A1 bij Muiden (kosten brug geraamd op 4,8 mln.) .
2. Met voorgestelde, aan te vullen, brief aan het ROA te berichten dat het
initiatief voor een veilige fietsverbinding inhoudelijk wordt ondersteund met
als kanttekening dat:
a. vanuit de sector verkeer en vervoer geen subsidiemogelijkheden
bestaan voor de fietsbrug zelf gelet op de ligging in ROA-gebied. Wel
wordt gewezen op de bereidheid van het college om het verzoek van
de gemeente Muiden om een bijdrage voor het toeleidende fietspad in
deze gemeente hoog te prioriteren binnen het programma kleine
infrastructuur;
b. gelet op het deels ook recreatieve belang van de brug het ROA wordt
gewezen op de mogelijkheid in te schrijven voor de tender
vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie, opengesteld per oktober
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2006. Een steviger (cijfermatige) onderbouwing van het recreatieve
belang ten opzichte van het utilitaire belang van de brug dient daartoe
geleverd te worden.
Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
J.Duin
R.Fillet
P.Heemskerk
A.Meiborg
K. van Eerde

tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 46 39

2
5
1, 11, 12,
4, 6, 7, 8, 9, 10,
3, 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.
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