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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 juni 2006
Onderwerp
1.
Ontwikkelingsvisie en
aankoopstrategieplan
Geestmerambacht

2.
Subsidie aan Energy Valley
(Groningen)

3.
Verlenging Provinciaal
Milieubeleidsplan 2002-2006

4.
Projecten Laag Holland 2006

Besluit

Het college besluit:
 in te stemmen met de ontwikkelingsvisie Geestmerambacht;
 het bijgevoegd aankoopstrategieplan Geestmerambacht, onder voorbehoud
van instemming door de bestuurscommissie, vast te stellen en op basis
hiervan
1. de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de opdracht te geven de
gronden aan te kopen op basis van onteigening (volledige
schadeloosstelling);
2. en zonodig het formele traject dat leidt tot onteigening in het
uiterste geval in te zetten;
3. aan de gemeenten te verzoeken het bestemmingsplan te herzien
conform de ontwikkelingsvisie Geestmerambacht.

Het college besluit:
1. Het GS-besluit van 9 mei 2006 (2006-19769) in te trekken en daarvoor in de plaats
het volgende te besluiten:
2. Kennis te nemen van het Werkplan Energy Valley;
3. De Stichting Energy Valley met terugwerkende kracht vanaf van 1 januari 2006
voor de uitvoering van haar doelen, zoals aangegeven in haar Werkplan Energy
Valley, een tekort subsidie van € 150.000,-- te verlenen voor de jaren 2006 t/m
2008;
4. De onder 3. genoemde subsidie ten laste te brengen van het voorbereidingskrdiet
EXINH, cluster Duurzame Energie en daartoe de bijdrage aan Plan van Aanpak
Windenergiepark Wieringermeer met een gelijk bedrag te verlagen (Programma 6;
productnummer 533.52-budgettair neutraal);
5. Namens Noord-Holland de heer Tom Hoff, directeur Raad van Bestuur van ECN,
voor te dragen voor de Raad van Toezicht;
6. Namens de provincie Noord-Holland de gedeputeerde Milieu (duurzame energie),
voor te dragen voor de adviescommissie van de Stichting Energy Valley;
7. Namens de provincie Noord-Holland ten behoeve van de ambtelijke
begeleidingsgroep, een beleidsmedewerker van de Cluster Milieu die met dit
dossier is belast, voor te dragen;
8. Over bovengenoemde besluiten PS per bijgaande brief te informeren met de
vermelding dat PS op 3 juli a.s. bij voordracht 49 “ 4e begrotingswijziging FINH
UNA en EXINH” het project toevoegt in de Subsidielijst buiten verordening;

Het college besluit:
- de werkingsduur van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 per 21-10-2006
te verlengen met maximaal 2 jaar.
- voordracht en ontwerpbesluit aan PS per bijgaande brief toe te zenden.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten binnen één jaar een deelverordening ter vaststelling aan te
bieden op basis waarvan subsidies kunnen worden verleend voor de
instandhouding en duurzame ontwikkeling van het Veenweidengebied Laag
Holland;
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2. Vooruitlopend op het vaststellen van de nieuwe deelverordening de subsidies
op basis van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.23 lid 3 onder a te
verlenen, en hiervoor inhoudelijke criteria en speerpunten te hanteren zoals
verwoord in de tijdelijke bestuursovereenkomst Laag Holland en het
visiedocument Laag Holland “Investering in behoud en ontwikkeling 20062013”, en in mandaat te laten besluiten door de directie SHV;
3. Met in achtneming van het advies van het DB van de stichting i.o. Laag
Holland subsidie te verlenen voor de projecten en de bedragen zoals in het
overzicht zijn vermeld en het bedrag van € 333.219,= ten laste te brengen van
het beschikbare subsidiebudget Laag Holland 2006
4. nieuwe aanvragen in 2006 conform de hierboven genoemde subsidiegrondslag
en inhoudelijke criteria en speerpunten, in mandaat te laten besluiten door de
directie SHV
5. het subsidieplafond 2006 à € 1.010.000,= af te kondigen in het Provinciaal
Blad.

5.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid mevrouw mr.
P.J. Dijksteel (PvdA) over
antidiscriminatiebeleid in
Noord-Holland
6.
Opdrachtverlening St.
Monumentenwacht april t/m
december 2006

7.
Motie 17-2 Armoedebeleid

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het voorstel gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, sub b en door middel van
bijgevoegde brief opdracht te verlenen aan de Stichting Monumentenwacht voor
het uitvoeren van inspecties van monumenten, het adviseren aan gedeputeerde
staten omtrent het verlenen van subsidie voor restauratie en onderhoud van
monumenten, het voeren van bouwplanoverleg, het geven van archeologische
adviezen en het uitvoeren van veldcontroles gedurende de periode april t/m
december 2006;
2. De relatie met de Stichting Monumentenwacht per 1 januari 2007 te herzien.

Het college besluit:
1. in reactie op motie 17-2 Provinciale Staten voor te stellen (bij aanneming van de
motie):
• op korte termijn met beleidsdoelstellingen en uitvoeringsvoorstellen te
komen voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, rekening
houdend met bestaand beleid en instrumenten;
• het budget van € 1,5 miljoen vooralsnog als maximum te beschouwen voor
de bestrijding van armoede, rekening houdend met de (vooralsnog)
onbekende behoefte van gemeenten aan ondersteuning;
• de mogelijkheid om delen van dit budget toe te voegen aan bestaande
(ondersteunings-) instrumenten ter voorkoming van sociale uitsluiting
nader te onderzoeken.

8.
Aangehouden motie PvdA OV Het college besluit:
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NHN

1.

2.
3.
9.
Voorstel om gebruik te
maken van de procedure
uitzondering op de
aanbestedingsregels
betreffende het ophogen van
een bestaande opdracht aan
GoConnectIT
10.
Invoering van de OVchipkaart in het openbaar
vervoer.

Provinciale Staten conform motie 17/1 voor te stellen € 1,25 miljoen te onttrekken
aan de saldi-reserve en te storten in de bestemmingsreserve openbaar vervoer met
oormerk concessie Noord-Holland Noord.
Deze middelen uit de reserve in te zetten in de nieuw aan te besteden concessie
Noord-Holland Noord voor de jaren 2009-2014.
Provinciale Staten te informeren over dit besluit.

Het college besluit:
- in te stemmen met het verlengen van de bestaande opdracht aan GoConnectIT
inzake inhuur projectleider voor onderzoek naar kabels en leidingen bij het project
N197-Westelijke Randweg Beverwijk- en aansluiting te zoeken bij de
uitzonderingsclausule -6b- van de provinciale aanbestedingsregels 2005.

Het college besluit:
1. Bijgaande bestuursovereenkomst, welke de wederzijdse rechten en plichten van
provincie en de minister van Verkeer en Waterstaat regelt inzake de invoering
van de OV-chipkaart, met de minister te sluiten.
2. Portefeuillehouder Mooij te mandateren deze bestuursovereenkomst te
ondertekenen.
3. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren over dit besluit.

11.
Omlegging A9 Badhoevedorp: Het college besluit:
keuze voorkeurstracé
1. Kennis te nemen van de nota “omlegging A9 bij Badhoevedorp: keuze
voorkeurstracé” dd 26 april 2006;
2. Het in de bovengenoemde nota beschreven voorkeurstracé te beschouwen als de in
artikel 4 lid 1 van de bestuursovereenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp van 31
oktober 2005 bedoelde Voorkeursvariant voor het Deelproject weg;
3. De subsidie aan de Staat der Nederlanden in het kader van de Extra
Investeringsimpuls Noord-Holland beschikbaar te stellen via separate
besluitvorming, na ontvangst van een betalingsverzoek;
4. Provinciale Staten te informeren via bijgaande brief.
12.
Herdenking Dakota-ramp

13.
Doorlopende
procesmachtiging

Het college besluit:
• Een uitgebreide 10e herdenking te organiseren incl. toespraak van de CdK
en muziek
• Met deze 10e herdenking de officiële herdenkingen af te sluiten
• In de navolgende jaren wordt de tuin opengesteld en liggen er al bloemen
klaar van de Provincie Noord-Holland. Hiernaast is gelegenheid om elkaar
in het provinciehuis te ontmoeten en koffie te drinken.

Het college besluit:
- op grond van het bepaalde in artikel 158, eerste lid onder f, van de Provinciewet
juncto artikel 12, tweede lid, van het Algemeen mandaatbesluit van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland 2006, goedkeuring te verlenen aan de lijst met
medewerkers die voor de periode van 1 juli 2006 tot 1 juli 2008 doorlopend zijn
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gemachtigd om namens Gedeputeerde Staten in rechtsgedingen op te treden.

14.
Jaagweg

15.
Zorgvragersbeleid, fusie
RPCP’s

Het college besluit:
- in te stemmen met de actieve rol van provincie , in het bijzonder van het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, in het ontwikkelen en realiseren van
de bedrijvenlokatie Jaagweg, in overleg met de gemeente Wester-Koggenland

Het college besluit
1. Met ingang van 1 juli 2006 de subsidierelatie te beëindigen met:
a. de vereniging Samenwerkingsverband Noord-Hollandse
RegionalePatiënten/Consumenten Platforms;
b. de vereniging Regionaal Patiënten/Consumenten Platform
Kennemerland;
c. de vereniging Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Gooi en
Vechtstreek;
d. de vereniging Patiënten/Consumenten Platform Zaanstreek en
Waterland;
e. de vereniging Regionaal Patiënten/Consumenten Platform Amstelland
en de Meerlanden;
2. Met ingang van 1 juli 2006 een subsidierelatie aan te gaan met de vereniging
Zorgbelang Noord-Holland, de rechtsopvolger van de in besluit 1. genoemde
verenigingen, die hiertoe een fusie zijn aangegaan.
3. Goedkeuring te verlenen aan de akte van fusie van Zorgbelang Noord-Holland.
4. Het interim-bestuur van de vereniging Zorgbelang Noord-Holland via
inliggende brief te informeren over de besluiten 1 t/m 3 en een afschrift van
deze brief te zenden aan debesturen van de bij punt 1. genoemde verenigingen.

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

R.Fillet
Y.de Groot
P.Heemskerk
M.Ottevanger

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 40 07

over de nummers:
8, 9, 10, 11, 12, 13,
4,
1, 2, 3, 14
5, 6, 7, 15

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. 27-06-2006 openbaar
Datum:27-06-2006

