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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 november 2006
Onderwerp
1.
Oostweg Haarlem: bijdrage in
het kader van de Extra
Investeringsimpuls NoordHolland

Besluit

Het college besluit:
1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) Provinciale
Staten voor te stellen een maximaal krediet van € 15 miljoen beschikbaar te stellen
t.b.v. subsidie aan de gemeente Haarlem voor realisatie van het project Oostweg
Haarlem met als randvoorwaarden:
a) De weg wordt aangelegd volgens het ontwerp zoals beschreven in de
aanvraag EXIN-H voor de Oostweg en de Fly-overs van 3 oktober
2006;
b) De subsidie wordt niet geïndexeerd;
c) Indien de weg en de fly-overs niet voor 31 december 2011 worden
opengesteld voor het verkeer of op het moment eerder dan 31
december 2011 wanneer blijkt dat het project niet wordt gerealiseerd,
betaalt de gemeente Haarlem uiterlijk drie maanden na deze
constatering de provinciale subsidie terug, inclusief wettelijke rente
over de periode waarin zij over de provinciale subsidie beschikte;
2. De provinciale subsidie wordt per 1 april 2007 beschikbaar gesteld (inclusief, in
afwijking van de ASN, 100% voorschot) aan de gemeente Haarlem als een
tekortsubsidie met inbegrip van de voorwaarden in artikel 61 BBV. Indien de
investeringen lager uitvallen dan € 38,0 miljoen dan wordt de provinciale bijdrage
naar rato verlaagd;
3. De subsidie op te nemen in de lijst Subsidies buiten verordening;
4. De genoemde subsidie te activeren (25 jaar; rente 5%) en de daarmee
samenhangende kapitaallasten te dekken uit de opcentenverhoging in het kader
van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland, programma weginfrastructuur.
5. De inliggende voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen en deze middels
inliggende brief in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland aan
provinciale staten te sturen.

2.
Het leveren, plaatsen en
Het college besluit:
monteren van 2
- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
Calciumchloridetanks van
overeenkomstig de aanbestedingsregels inzake het leveren, plaatsen en monteren
30.000 liter elk en een calcium
van 2 Calciumchloridetanks van 30.000 liter elk en een calcium vulinstallatie met 7
vulinstallatie met 7 vulpunten
vulpunten in de strooierstalling van het provinciaal steunpunt “ De Lange Balk” te
in de strooierstalling van het
Heerhugowaard.
provinciaal steunpunt “ De
Lange Balk” te
Heerhugowaard
3.
Programmering beheer en
onderhoud provinciale
infrastructuur

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mr.ir. A.P. J.
Bezemer (CU-SGP) over
mogelijke afstoting door de
gemeente Amsterdam van het

Het college besluit:
Kennis te nemen van de gewijzigde werkwijze met betrekking tot de
programmering beheer en onderhoud provinciale infrastructuur.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Onderwerp

Besluit

Amsterdamse Bos aan het rijk.
5.
Toekomst beheer
recreatiegebieden.

6
Deelname provincie aan
“Holland Business Promotion
Office”.

7.
Invoering Wet Algemene
Bepaling Omgevingsrecht
(WABO)

8.
Wetsvoorstel RBML

Het college besluit:
1. Het huidige sturingsmodel voor het beheer van recreatiegebieden te handhaven, dat
wil zeggen sturing via 6 recreatieschappen georganiseerd via een
gemeenschappelijke regeling;
2. De notitie toekomst beheer recreatiegebieden toe te zenden aan Provinciale Staten
om hierover in de statencommissie NLWM een opiniërende bespreking te voeren,
inclusief de optimalisering van de sturing via het huidige sturingsmodel, en dit te
betrekken bij de uit te voeren beleidsverkenning recreatie en toerisme.

Het college besluit:
1. deel te nemen aan het initiatief van Regio Randstad en ‘ Holland Acht’ tot
versterking van de internationale promotie van de Randstad als internationaal
economische netwerk; onder voorwaarde dat de provincie Noord-Holland in de
persoon van dhr. Schipper, zitting krijgt in de stuurgroep, en Amsterdam in het
derde jaar het voorzitterschap zal krijgen
2. de vastgestelde bijdrage ad 10.000,- voor 2006 ten laste te brengen van de begroting
2006, programma 8
3. de vastgestelde bijdrage voor 2007 en verder zijnde 41.667,- per jaar mee te nemen
met de integrale afweging bij de VJN 2007

Het college besluit:
1. In te stemmen met de geformuleerde ambities voor de korte, middellange en lange
termijn om de invoering van de WABO conform de in gang gezette
professionalisering handhaving in te zetten en samen met de partners de
verschillende werkvormen te onderzoeken en vast te leggen in bestuurlijke
afspraken.
2 Over de uiteindelijke resultaten, inclusief inzicht in personele en financiële
gevolgen, medio 2007 definitief te besluiten.
3. In te stemmen met de geformuleerde aanpak voor 2006 en 2007.
4. Gedeputeerde Moens tot portefeuillehouder invoering WABO te benoemen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande notitie met betrekking tot het wetsvoorstel
regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) en de hieruit
voortkomende nieuwe provinciale taken.
2. In het najaar van 2007 een voordracht aan PS te doen ten behoeve van de
besluitvorming over de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de nieuwe
provinciale taken.
3. Kennis te nemen van het onderzoek van To70 naar de gevolgen van het
wetsvoorstel RBML voor vliegveld Hilversum en nieuwbouwplan Ter Sype en in te
stemmen met de uitgangspunten voor een vervolgaanpak met als eerste stap
agendering in de commissie milieuhygiëne art. 29 voor Hilversum.
4. Met Natuurmonumenten te overleggen over deze besluiten; deze organisatie een
( aan te passen) brief hierover te zenden.
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9.
Uitvoeringsprogramma
warmte-koudeopslag NoordHolland 2007

Besluit

Het college besluit:
1. de binnen bestemmingsreserve FINH, restantbudget beleidsveld Duurzame Energie
(Voordracht no. 1, 2001 onderwerp: Provinciaal energie/CO2 beleid 2000 – 2005,
d.d. 12 februari 2001) nog resterende middelen, groot € 485.000,- , te bestemmen
voor een aantal aansprekende projecten binnen het Uitvoeringsprogramma warmtekoudeopslag 2007 en Provinciale Staten voor te stellen hiervoor de navolgende
keuze voor een zestal te subsidiëren projecten te laten maken en hiervoor de
volgende bedragen vast te stellen:
- maximaal € 113.203.-- naar project 1. Renovatie en nieuwbouw bij
De Hallen, Amsterdam- West
- maximaal € 75.496.-- naar project 2. Realisatie van 35 woningen
met wko en asfaltcollector te Waarland, gemeente Harenkarspel
- maximaal € 157.743.-- naar project 3. Nieuwbouw ca. 500
woningen in plan Schelphoek Havenkwartier Alkmaar,
- maximaal € 14.228.—naar project 4. Filmtheater Hilversum
- maximaal € 60.625.—naar project 5. Koppeling energievoorziening
supermarkt (Vomar) aan woningen in Heerhugowaard,
- maximaal € 63.715,-- naar project 6 Nieuwbouw Stadhuis
gemeente Zaanstad

10.
Extra bijdrage aan project
Het college besluit:
‘ drinkwater binnenland
- Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking een bedrag van maximaal € 10.870
Suriname’ naar aanleiding van
extra beschikbaar te stellen aan waternet ten behoeve van het herstel van het project
ramp Suriname
“ vervolg drinkwaterproject binnenland, Suriname” , naar aanleiding van de
watersnoodramp in mei 2006.
11.
Extra bijdrage aan project
Het college besluit:
“ Implementation of Water
- Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking een extra bedrag van maximaal
and Sanitation development in
€ 34.622 beschikbaar te stellen aan de medische universiteit van Zuid-Afrika ten
Rametlwana and Rafiri
behoeve van het project “ Implementation of Water and Sanitation development in
Community and Schools,
Rametlwana and Rafiri Community and Schools, Zuid-Afrika”.
Zuid-Afrika”
12.
Vaststellen operationeel
programma landsdeel West,
EFRO doelstelling 2

13.
Vaststelling
Uitvoeringsprogramma

Het college besluit:
1. In te stemmen met ‘Kansen voor West’, het operationele programma van landsdeel
West voor de besteding van de EFRO-middelen in de periode 2007-2013 (versie 15
november 2006).
2. De gedeputeerde Europa te machtigen om in te stemmen met eventuele tekstuele
aanpassingen die voortkomen uit de behandeling van het Operationeel Programma
(OP) in de colleges van de andere 7 partners en uit de behandeling van het
Operationeel Programma(OP) in de colleges van de andere 7 partners en uit de
onderhandelingen met et Rijk en de Europese Commissie.
3. Het operationeel programma ‘Kansen voor West’ ter informatie door te sturen aan
PS.

Het college besluit:
1. Het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 vast te stellen inclusief de bijlage die
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Besluit

Jeugdzorg 2007
2.

14.
8e Wijziging
programmabegroting 2006

15.
Uitvoering van PS-moties
programmabegroting 2007

16.
UNA/ISV1: verruiming
voorschot Zaandam

integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma vormen;
De minister van VWS het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007 toe te zenden,
inclusief de verantwoording van de geleverde activiteiten in 2005, alsmede de te
leveren activiteiten in 2006 en 2007 en de accountverklaring over deze stukken;

3.

De gedeputeerde ZWC te machtigen om in het Uitvoeringsprogramma 2007
zonodig wijzigingen van niet-ingrijpende aard aan te brengen;

4.

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

Het college besluit:
a. de ontwerp 8e programmabegrotingswijziging 2006 (inclusief de aangepaste
subsidielijst buiten verordening 2006) in principe vast te stellen;
b. de 8e programmabegrotingswijziging 2006 ter vaststelling toezenden aan
Provinciale Staten voor de vergadering van 18 december 2006.

Het college besluit:
- In te stemmen met de aanpak voor de uitvoering van PS-moties bij de
programmabegroting 2007.

Het college besluit:
- Het voorschot van Zaanstad inz. UNA/ISV1 te verhogen van 80 naar 90% onder
toepassing van artikel 24 van de ASN (hardheidsclausule);
- Als gevolg hiervan aan Zaanstad een extra voorschot van €650.000 uit te keren;
- Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Zaanstad per brief
te informeren over dit besluit.

5

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 november 2006

Onderwerp

Besluit

17.
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
- rectificatie besluit betreffende de bouw van 7 woningen aan de Dorpsstraat 188 te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Winkel, gemeente Niedorp, (2006-45212)
- voor het aanleggen van de nieuwe weg (N201) tussen de Horntocht en de
Middenweg te Aalsmeer, (2006-61003)
- realiseren kleinschalige camping alsmede boerengolf activiteiten op perceel
Schoolstraat 37a te Aartswoud, gemeente Opmeer, (2006-45208)
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan “ N201 zone, 1e herziening” , gemeente Aalsmeer, (2006-62248)
- bestemmingsplan” N201 zone” , gemeente Aalsmeer, (2006-62247)
18.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake verzoek om
schadevergoeding

19.
Agenda IPObestuursvergadering d.d. 30
november 2006

Het college besluit:
1. het bezwaar tegen het niet tijdig nemen van een besluit niet-ontvankelijk te
verklaren en het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand toe te
wijzen tot een bedrag van € 161,00;
2. het bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek tot schadevergoeding ongegrond te
verklaren;
3. de bestreden beslissing van 12 juli 2006, nr. 2006-33214 niet te herroepen.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 30 november 2006.

20.
Verlening tekortsubsidie aan
de gemeente Zijpe voor de
kosten van het
projectleiderschap en het
onderdeel communicatie
gerelateerd aan het op te
stellen Beeldkwaliteitsplan
Noordwest Boog en
omliggend gebied

Het college besluit:
- Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan de
gemeente Zijpe een tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 10.000,- exclusief
BTW, voor de kosten van het projectleiderschap en het onderdeel communicatie
gerelateerd aan het op te stellen Beeldkwaliteitsplan Noordwest Boog en omliggend
gebied;
- Een voorschot uit te betalen van 80% van het verleende subsidiebedrag, zijnde
€ 8.000,-;
- De sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

21.
Rechtmatig handelen door
Provinciale Staten

Het college besluit:
- De brief aan PS gewijzigd vast te stellen en aan PS aan te bieden.

22.
Partiële herziening
Wegenverordening NoordHolland

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inzake partiële wijziging
van de Wegenverordening Noord-Holland vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan de
provinciale staten door tussenkomst van de statengriffier.
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22.
Verlening tekort subsidie aan
gemeente Amsterdam in het
kader van GOVERA
(Goederen Vervoer
Amsterdam)

23.
Programma en verslag
ambtsbezoek door de cvdK
aan de gemeente Amsterdam,
stadsdeel Centrum

24.
Branchedocument
Baggerdepots

25.
Modernisering van de relatie
provincie – waterschappen
Noord-Holland

26.
Waddenzee, vergadering
Regionaal College
Waddengebied 29 november
2006

Het college besluit:
- Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan
gemeente Amsterdam een tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 15.000,exclusief BTW, voor de uitvoering van het onderzoek “Bevoorradingsprofiel
vrachtverkeer Amsterdam”.
- Een voorschot uit te betalen van 80% van het verleende subsidiebedrag, zijnde
€ 12.000,-.
- De sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het programma en verslag van het op 8 november 2006 door
de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente
Amsterdam, stadsdeel Centrum en kennis te nemen van de door de cvdK gedane
toezegging dat hij onder de aandacht van GS brengt:
- Het niet door de milieu- ambtenaar van de provincie willen spreken over een
partiele vergunningherziening op het gebied van geluid van de scheepswerf Koning
William, waarbij de eigenaar streeft naar 10 decibel extra ruimte (de toegestane
geluidsgrens is 75 decibel).

Het college besluit:
- Het branchedocument Baggerdepots vast te stellen, conform het
Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken”.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het verslag over de voortgang van de uitvoering van 26
afspraken tot modernisering van de relatie tussen provincie en waterschappen in
Noord-Holland;
2. te constateren dat deze relatie zich ontwikkelt conform de afspraken die daarover in
maart 2005 zijn gemaakt;
3. de aanbevelingen ter bestendiging van deze ontwikkeling van de relatie uit te
voeren;
1. PS hierover te informeren.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal College Waddengebied (RCW)
van 29 november 2006.
2. In te stemmen met de intentie dat één beheerplan Natura 2000
(geïntegreerd/afgestemd met KRW) wordt opgesteld voor de gebieden Waddenzee,
Noordzeekustzone en de vijf duingebieden waddeneilanden, met een herkenbare
indeling per gebied en de Eems-Dollard buiten dit beheerplan te houden.
3. Met betrekking tot de rechtsvorm van het RCW haar voorkeur uit te spreken voor
instelling bij Koninklijk Besluit.
4. In te stemmen met de begroting Interwad 2007.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
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B.Adema
R.Fillet
Y.de Groot
M. Lansdaal
K. Grevers

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
4, 5, 6,
10, 11, 12, 13, 23,
25, 26
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
1, 2, 3, 7, 8, 9, 22, 24,

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. 28-11-2006 openbaar
Datum:28-11-2006

