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1. 
Geschil uittredingskosten 

Plassenschap Loosdrecht e.o./ 

Utrecht  

 

 

Het college besluit ter vervanging van zijn beslissing van 11 april jl.: 

1. De hoogte van de totale som van de uittredingskosten te bepalen op € 

2.158.757, 98. Dit komt neer op 7,15 keer de begrote jaarbijdrage 2004 ad 

€301.829,-. 

2. Het bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o., op grond van artikel 28, lid 

2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, op te dragen een besluit te 

nemen over de treffen financiële regeling met de gemeente Utrecht. Het 

bestuur van het Plassenschap dient dit besluit te nemen binnen een termijn van 

twee maanden na verzending van bijgevoegde brief en met inachtneming van 

hetgeen door het college van Gedeputeerde Staten in deze beslissing is 

opgenomen. 

3. De gemeente Utrecht en het Plassenschap Loosdrecht e.o. op de hoogte te 

brengen via bijgevoegde brieven.   

  

2. 
Kader Uitvoeringsprogramma 

warmte-koudeopslag Noord-

Holland 2007 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het kader ‘ Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag 

Noord-Holland 2007’  ter stimulering van de toepassing van warmte-

koudeopslag binnen Noord-Holland,  

2. indien aan haar voor 1 januari 2007 geen Uitvoeringsprogramma warmte–

koude opslag Noord-Holland wordt voorgelegd, de nog binnen de 

bestemmingsreserve FINH, restantbudget beleidsveld Duurzame Energie 

(Motie 55-33, november 1999) resterende middelen ad € 500.000,-- , vrij te 

laten vallen en toe te voegen aan de saldireserve, 

3. Aan PS voor te stellen: 

a. de voordracht ´kader Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag 

Noord-Holland 2007’ en het ontwerpbesluit vast te stellen, in het 

bijzonder: subsidie te verlenen aan een aantal kansrijke initiatieven op 

het gebied van warmte-koudeopslag), 

b. GS op te dragen voor 1 januari 2007 de onder a. bedoelde te 

subsidiëren projecten in de vorm van een Uitvoeringsprogramma 

warmte-koudeopslag Noord-Holland 2007, ter besluitvorming aan 

Provinciale Staten toe te zenden; 

c. binnen de bestemmingsreserve FINH, restantbudget beleidsveld 

Duurzame Energie (Motie  55-33, november 1999) nog resterende 

middelen ad € 500.000,-- , voor het Uitvoeringsprogramma warmte-

koudeopslag NH 2007 te bestemmen, waarvan: 

• € 15.000.-- als begrotingspost te ramen ten behoeve van voorbereiding en 

externe beoordeling/selectie van projecten door CO2-Servicepunt voor 

opname in het Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag NH 2007 

(programma 6 Milieu: 533.04), 

• € 485.000.---te bestemmen ten behoeve van het Uitvoeringsprogramma 

warmte-koudeopslag  Noord-Holland 2007,  

d. De bestedingscriteria voor de onder c. genoemde middelen, zoals op 

12 februari 2001 door PS door vaststelling van voordracht 1, 2001 

“Provinciaal energie/CO2 beleid 2000-2005” is vastgelegd, 

overeenkomstig de voordracht aan te passen en aan te wenden ten 

behoeve van subsidiering van Uitvoeringsprogramma warmte-

koudeopslag NH 2007.  

4. de onder 3c. genoemde te ramen begrotingspost ad. € 15.000,-- te verwerken 

bij de 7e wijzing van de programmabegroting 2006 (Najaarsnota 2006); 
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5. in een aan de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma warmte-koudeopslag 

NH 2007 te koppelen evaluatie, na te gaan wat de effecten van de provinciale 

subsidie voor warmte-koudeopslagprojecten op het stimuleren van deze 

duurzame energieoptie zijn,  

6. indien uit de onder 4 genoemde evaluatie blijkt dat provinciale 

subsidieverlening voor warmte-koudeopslag een  succesvol instrument is voor 

het stimuleren van warmte-koudeopslag, aan PS voor te stellen hiervoor een 

significant bedrag uit EXINH te her-alloceren,  

7. voorliggende voordracht door middel van bijgaande brief aan PS toe te sturen. 

 

  

3. 
Oprichting van/deelneming in 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord NV 

 

 

Het college besluit: 

a) Tot oprichting van en deelneming in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 

Noord NV 

b) 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. 

 

  

4. 
3e uitvoeringsmodule 

Herinrichting Vechtstreek 

 

Het college besluit: 

• de 3e module Herinrichting Vechtstreek vast te stellen onder het voorbehoud dat 

de financiële dekking van de provinciale bijdrage wordt bevestigd binnen de 

besluitvorming binnen het ILG-spoor en dat de andere partijen de afgesproken 

bijdrage bestuurlijk vastleggen. 

• Dat bij de uitvoering rekening zal worden gehouden met de voorgenomen 

plannen voor de Bloemendalerpolder 

• De directeur van DLG te verzoeken de rijksbijdragentoezegging te verlenen 

• De Landinrichtingscommissie Vechtstreek te informeren. 

 

  

5. 
Duurzame energielijst 2006  

 

Het college besluit: 

• De Duurzame Energielijst 2006 behorende bij de deelverordening “Subsidies 

Duurzame Energiepakket Noord-Holland 2001-2008” vast te stellen; 

• De Duurzame Energielijst te publiceren in het Provinciaal blad. 

  

5. 

Vaststelling Partieel 

gebiedsplan Noord-Holland 

Midden 

 

Het college besluit: 

1. Het Gebiedsplan Noord-Holland Midden conform advies Provinciaal Overleg 

Landelijk Gebied vast te stellen; 

2. Het Gebiedsplan Noord-Holland Midden ter inzage te leggen conform de 

procedure van de Algemene Wet Bestuursrecht; 

3. De reclamanten schriftelijk op de hoogte te stellen van de behandeling van hun 

zienswijzen; 

4. Alvorens te komen tot het vaststellen van een projectaanpak eerst inzicht te 

verkrijgen in de grondposities in het gebied. 
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6. 
Biotoopherstel Ilperveld/ 

Knelpuntenpot PEHS 

 

Het college besluit: 

1. aan PS voor te stellen 

a. de FINH-subsidie Beheerpad Ilperveld van € 387.904,-- te verhogen 

met €101.470,-- tot €489.374,-- 

b. de FINH-subsidie Herstel Biotoop Ilperveld van €543.537 te verhogen 

met €321.076,-- tot €864.613,--; 

c. de onder a en b genoemde verhoging ad €422.546,-- te dekken binnen 

FINH door middel van overheveling van middelen vanuit de Reserve 

Grondverwerving naar het FINH. 

       2.     bovengenoemd besluit te verwerken bij de Najaarsnota 2006. 

  

7. 
Beantwoording van 

statenvragen van het statenlid 

D. Graatsma (SP) over 

competentiemanagement, 

kennismanagement en 

employability 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  

8. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid D. Graatsma 

(SP) over het “ INK 

managementmodel  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

9. 
Sponsoring Henry Hudson 

400. In 2009 is ere en 

cultureel/economisch festival 

in Amsterdam, een 

transatlantische zeilrace 

Amsterdam-New York en een 

festival in New York 

 

Het college besluit: 

1. Henry Hudson 400 te sponsoren voor € 40.000  (incl. BTW) in 2006 en € 63.000 

(incl. BTW) in 2007 uit het sponsorbudget (onder voorbehoud van vaststelling door 

PS van de begroting 2007). 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. 

10. 
Overhevelen eenheid A&R 

naar sector DIV 

 

Het college besluit: 

1. Ingevolge artikel 6 lid 4 sub b van de Organisatieregeling Noord-Holland 

2006 kennis te nemen van het voorgenomen besluit van de Algemeen 

Directeur om de gehele eenheid Archief & Registratie van de afdeling 

FB/OSD  over te hevelen naar de nieuwe sector DIV (Documentaire 

Informatievoorziening) bij de directie Middelen. 

2. Alle huidige medewerkers van A&R, conform eerder genoemd besluit, te 

zijner tijd te plaatsen bij de nieuwe sector DIV van de directie Middelen. 

3. Inliggende brief te verzenden aan Provinciale Staten. 

  

11. 

Notitie Aanpak wachtlijsten 

AMK 

 

Het college besluit: 

1. de notitie Aanpak wachtlijsten Advies -en Meldpunt Kindermishandeling 

(AMK) vast te stellen. 

2. de onder 1 genoemde notitie toe te zenden aan de staatssecretaris van VWS. 
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12. 
Vaststelling ontwerp-

Uitvoeringsprogramma 

jeugdzorg 2007 

 

Het college besluit: 

1. Het ontwerp-Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2007 vast te stellen inclusief 

de bijlagen die een integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma 

uitmaken, waarvan bijlage 1 het ontwerp-financieel programma 2007 bevat, 

onder voorbehoud van vaststelling door PS van de begroting 2007; 

2. De cliëntenorganisatie Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen NVP in de 

gelegenheid te stellen om voor 30 oktober 2006 te reageren op het ontwerp-

Uitvoeringsprogramma; 

3. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief te informeren over het 

ontwerp-Uitvoeringsprogramma. 

  

13. 
Projectplan extra 

investeringen op het gebied 

van opvoedingsondersteuning 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de Quick Scan “Opvoedingsondersteuning 

Noord-Holland 2007-2010” 

2. De concept-voordracht, inclusief het projectplan “Programma 

Opvoedingsondersteuning  Noord-Holland 2007-2010”, en het ontwerpbesluit  

vast te stellen. 

3. Aan PS voor te stellen het reeds t.l.v. de bestemmingsreserve EXINH in de 

begroting opgenomen bedrag ad € 2.974.000,- JZ2 Aansluiting met 

gemeentelijk jeugdbeleid 2006-2010 in te zetten ten behoeve van het 

Programma Opvoedingsondersteuning 2007 -2010 voor de Noord-Hollandse 

Regio’s Jeugdzorg waarbij het bedrag op de volgende wijze over de regio’s 

worden verdeeld: 

a. Kop van Noord-Holland maximaal € 356.880; 

b. Noord Kennemerland maximaal € 594.800,--; 

c. Westfriesland maximaal € 475.840,--; 

d. IJmond maximaal € 416.360,--; 

e. Zuid Kennemerland maximaal € 297.400,--; 

f. ROA maximaal € 327.140,--; 

g. Gooi- en Vechtstreek maximaal € 505.680,--; 

        4.Het onder 3. genoemd besluit te verwerken bij de 7
e
 wijziging 

programmabegroting 2006 (Najaarsnota 2006) en de 1e wijziging 

programmabegroting 2007. 

        5.Het projectplan, de voordracht en het ontwerpbesluit inclusief rapport per 

bijgaande brief te zenden aan Provinciale Staten.      

  

14. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mw. M. 

Agema (fractie Agema) over 

het achterhouden van een 

rapport van PWV 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

15. 

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: 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan “ De Stelling West 2004” , gemeente Den Helder,  
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16. 
Gebiedsuitwerking 

Haarlemmermeer-Bollenstreek 

 

 

Het college besluit: 

• De brief aan de minister van VROM v ast te stellen ter verzending. 

• De aanbiedingsbrief van GS aan PS vast te stellen waarin de brief aan de 

minister van VROM  en de brief aan regiopartners ter kennismaking aan PS 

worden aangeboden.  

  

17. 
Ondertekening 

samenwerkingsovereenkomst 

voor de realisering van een 

justitiële inrichting in de 

gemeente Zaanstad 

 

Het college besluit: 
de samenwerkingsovereenkomst tussen de Rijksgebouwendienst, de gemeente Zaanstad en de 

provincie Noord-Holland te ondertekenen om een justitiële inrichting in de gemeente Zaanstad te 

realiseren; 

portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening de heer A.M.C.A. Hooijmaijers te machtigen de 

samenwerkingsovereenkomst namens de provincie te ondertekenen. 

  

18. 
Tijdelijke ontheffing 

zorgplicht riolering 2 percelen 

gemeente Heiloo 

 

Het college besluit: 

1. aan de gemeente Heiloo tijdelijk ontheffing te verlenen van de zorgplicht 

riolering voor de percelen Lagelaan 5 en 7 van de gemeente 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 besluit te publiceren. 

  

19. 

Reactie op brief boventalligen 

 

 

Het college besluit: 

1. de reactie op de brief d.d. 5 september van de boventalligen gewijzigd vast te 

stellen; 

2. Provinciale Staten (commissie FBO) te informeren 

  

20. 
Aanleg van een weefvak 

tussen oprit Bestevaerstraat en 

afslag Smaragdweg 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het voorstel om het genoemde weefvak aan te leggen met 

toekenning van de benodigde extra financiële middelen via een krediet 

aanvraag bij het PMI 2007. 

  

21. 

Structuurvisie en Nieuwe Wro 

 

 

Het college besluit: 

- De voorbereidingen op een structuurvisie te starten 

- Maatregelen te nemen opdat invoering van de Nieuwe Wet op de ruimtelijke   

ordening tijdig kan plaatsvinden 

- PS hierover te informeren. 

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



 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 september 2006  

 

6 

 

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 3, 4,  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11, 12, 13,  

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 1, 7, 8, 9, 10, 18, 19,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 14,15, 16,17, 21 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 5, 6, 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. 26-09-2006 openbaar 

Datum:26-09-2006 


