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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 augustus 2006
Onderwerp
1.
Voorlopige
bestuursovereenkomst
inrichting landelijk gebied
(ILG) en mandaat ter
ondertekening voorlopige
bestuursovereenkomst

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. K.W. C.
Breunissen (GroenLinks)
inzake uitvoering Flora- en
faunawet

Besluit

Het college besluit:
1. in te stemmen met de inhoud d.d. 2 augustus van de voorlopige
bestuursovereenkomst inrichting landelijk gebied 2007-2013 (ILG)
(bijlage 1)
2. kennis te nemen van de procesafspraken en pm-posten die voor de
definitieve ondertekening in december in overleg met het rijk
ingevuld worden (bijlage 2)
3. de heer Moens te mandateren
a. de voorlopige overeenkomst naar het Rijkscoordinatieteam
(van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) te sturen (middels bijgevoegde
aanbiedingsbrief)
b. eventuele opmerkingen/vraagpunten van GS op 1 september
in een bestuurlijk overleg met de vertegenwoordiger van de
Minister van LNV aan de orde te stellen en zonodig de
voorlopige bestuursovereenkomst daarop aan te passen
c. de voorlopige bestuursovereenkomst begin september te
ondertekenen

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden aangepast vast.
van het statenlid H.W.
Berkhout (D66) inzake de
toepassing van artikel 19
WRO ten aanzien van het
bouwproject “ De Hartekamp”
te Heemstede
4.
Uitzondering op de
aanbestedingsregels voor 2
opdrachten Laag Holland

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een vervolgopdracht aan Bureau voor
Strategische ontwikkeling Platteland (VSOP) voor het de uitvoering van het
project “Toekomstig beheer nationaal Landschap Laag Holland” tot 1 januari
2007 door aansluiting te zoeken bij uitzondering B van de provinciale
aanbestedingsregels.
2. In te stemmen met het verlenen van een vervolgopdracht aan USG Capacity
voor het uitvoeren van de functie interim senior communicatie adviseur Laag
holland tot 1 januari 2007 door aansluiting te zoeken bij uitzondering B van de
provinciale aanbestedingsregels, met een optie tot een eenmalige verlenging
met maximaal 3 maanden tot uiterlijk 01.04.2007
3. Toestemming verlenen aan de directeur Beleid om de opdrachten tot uitvoering
van de offertes te verlenen.
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5.
Gebiedsvisie Den Helder

Het college besluit:
VROM voor te stellen de volgende opdracht te geven aan Riek Bakker:
- “Een advies te geven over de samenhang in plannen in Den Helder en de regio en
wat voor gevolgen die plannen hebben voor het waarmaken van de ambities van
Den Helder.”

6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mr. ir. J.
Bezemer (CU-SCP) over
opstellen verwijslijst van
hulpverlenende instanties in
geval van huiselijk geweld
7.
Initiatiefvoorstel fractie SP
over jeugdzorg

8.
Uitvoeringsprogramma voor
de Nieuwe Hollandse
Waterlinie in de VechtstreekNoord (erfgoed in een
toekomstperspectief)

9.
Voordracht bij het ontwerp
van de partiële herziening van
het streekplan NHN
Wieringerrandmeer

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- Het advies over het Initiatief voorstel van de SP over jeugdzorg vast te stellen en
dit toe te zenden aan PS.

Het college besluit:
- Het Uitvoeringsprogramma voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de
Vechtstreek-Noord vast te stellen;
- De vaststelling van het Uitvoeringsprogramma vindt plaatsvindt onder de
voorwaarde dat dekking wordt gevonden voordat programmaonderdelen kunnen
worden uitgevoerd.
- De voortgang van de 22 geformuleerde en geprioriteerde projecten door het
programmabureau Stelling van Amsterdam te laten monitoren;
- De coördinatie van de enveloppe- commissie Vechtstreek-Noord vooralsnog
(totdat meer duidelijk is over de externe organisatie van het ILG) door het
programmabureau Stelling van Amsterdam voort te laten zetten;
- De verschillende trekkers van de projecten, waar mogelijk en gewenst, vanuit het
programmabureau Stelling van Amsterdam te faciliteren;
- Voor de projecten, waar de trekkers onbekend van zijn, vóór 1 januari 2007 de
trekkers te benoemen;
- Geen verantwoordelijkheid te nemen voor de ongedekte financiën van de
projecten. Tegelijkertijd wel de intentie uit te spreken om, vanuit het
programmabureau Stelling van Amsterdam, op zoek te gaan naar financiële
mogelijkheden voor de verschillende projecten. Dit in samenwerking met de
overige leden van de enveloppe-commissie Vechtstreek-Noord en het
projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie;
- Ieder jaar geïnformeerd te willen worden over de voortgang van het
uitvoeringsprogramma Nieuwe Hollandse Waterlinie (erfgoed in een
toekomstperspectief).
- De portefeuillehouder te machtigen de brief aan PS aan te vullen.

Het college besluit:
a) Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op het ontwerp van de
partiële herziening Streekplan Noord-Holland Noord, Wieringerrandmeer;
b) Kennis te nemen van het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.
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in het bijzonder:
• het oordeel dat het IER voldoende en de essentiële informatie bevat
voor de verdere besluitvorming in het planologisch traject;
• Het advies een aantal aspecten in het kader van het bestemmingsplan
en bijbehorend MER te laten onderzoeken respectievelijk uitwerken;
c) Dat de beantwoording van de zienswijzen niet leidt tot substantiële
wijzigingen in de ontwerp-herziening wat betreft het project
Wieringerrandmeer;
d) Dat de beantwoording van de zienswijzen wel leidt tot wijzigingen in de
tekst van en/of plankaart bij de ontwerp-herziening wat betreft:
1. Het wijzigen van de zoekgebieden bij Den Oever, Hippolytushoef
(max. 100 woningen onder voorwaarden mogelijk), oostzijde
Amstelmeer (Lutjestrand) en noordpunt Robbenoordbos in
uitsluitingsgebied omdat de redenen voor het aanwijzen tot
zoekgebied zijn komen te vervallen;
2. Onderzoek te laten verrichten naar de waterkwaliteit van het
Wieringerrandmeer in relatie tot nader te specificeren doelstellingen
voor water voor de landbouw en voorziene natuurontwikkeling;
3. De aankondiging van overleg met alle partijen over de wijze waarop
het resterende deel van de Noordboog-Oost – zonodig in een
afzonderlijk project - gerealiseerd zou kunnen worden;
4. Kleinere (voorgestelde) wijzigingen zover passend over te nemen en
door te voeren in de definitieve versie van de streekplanherziening;
e) Dat het Toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. geen aanleiding
geeft de partiële herziening te wijzigen, maar dat een aantal aanbevelingen
richting bestemmingsplan/MER wordt overgenomen;
f) De Voordracht bij de ontwerp-herziening voor het Wieringerrandmeer
(met een wijziging) vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale
Staten..
g) De Voordracht toe te zenden aan de indieners van zienswijzen.

10.
Procedure jaarstukken 2005

11.
5e wijziging
programmabegroting 2006

12.
Voortgangsrapportage Plan
van Aanpak rechtmatigheid,
stand per 1 augustus 2006

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de brief van PS aan GS inzake de procedure voor de
jaarstukken 2005,
- Bijgaande reactie van het college, door tussenkomst van de statengriffier, te
verzenden aan PS; de portefeuillehouder is gemachtigd tot enige aanpassingen.

Het college besluit:
a. de ontwerp 5e programmabegrotingswijziging 2006 (inclusief de aangepaste
subsidielijst buiten verordening 2006) in principe vast te stellen;
b. de 5e programmabegrotingswijziging 2006 ter vaststelling toezenden aan
Provinciale Staten voor de vergadering van 25 september 2006
c. de portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van enige wijzigingen

Het college besluit:
- De voortgangsrapportage Plan van Aanpak rechtmatigheid –stand per 1 augustus
2006- vaststellen,
- De voortgangsrapportage middels bijgevoegde brief aan te bieden aan PS
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13.
Uitvoering beleid op het
Het college besluit:
gebied van kenniseconomie en I. in het kader van de uitvoering van het “Plan van Aanpak Kenniseconomie”( GSinnovatie
besluit 2004-55493 d.d. 14-12-2004), dat een nadere uitwerking is van de thema
Kenniseconomie uit de Economische Agenda “Koersen op Kennis en Kwaliteit”(
GS-besluit 2004-3128 d.d. 10-02-2004) en
in het kader van de uitvoering van de CDA Motie “sierteelt”(9-29 d.d. 12-11-2004):
1. kennis te nemen van het rapport “Vormgeving Innovatiestimulering
Cluster Sierteelt/Veiling”, waarin op basis van de criteria van de provincie
en mede op advies van de Flower Mainport Aalsmeer vier kansrijke
projecten geselecteerd zijn en voorgedragen voor medefinanciering door
de provincie in het kader van het Innovatieprogramma Cluster
Sierteelt/Veiling;
2. het voornemen uit te spreken het Innovatieprogramma Cluster
Sierteelt/Veiling uit te voeren door de in het bovengenoemde rapport
voorgedragen projecten –onder voorbehoud van goedkeuring door
Provinciale Staten – te subsidiëren;
II. in het kader van de uitvoering van het PS-initiatiefvoorstel “De provincie als
netwerk voor Kenniseconomie en Innovatie”(Voordracht 36 d.d. 30-05-2005 en
GS-besluit 2005-28203 d.d. 5-07-2005) en in het kader van de uitvoering van de
Groen Links Motie “Internet-portal” (8-23 d.d. 14-11-2005):
3. een Internet-site te ontwikkelen in samenwerking met Syntens waarop
initiatieven en partners van de provincie op het gebied van
kenniseconomie en innovatie gebundeld worden zodat zij vanaf één
internetpagina gevonden kunnen worden en daarvoor € 60.000 te
reserveren;
4. de door de Provinciale Staten beoogde synergievergroting en bundeling
van krachten per regio te realiseren via de bestaande kennisplatforms door
bestuurlijk en financieel bij te dragen aan de professionalisering van deze
organisaties en hiervoor de volgende middelen te reserveren:
- € 35.000 voor de Kennis- en Innovatiekring Noordwest Holland,
- € 100.000 voor de Amsterdamse Innovatiemotor/Kenniskring
Amsterdam (GS-besluit 2005-48063 van 6-12-2005);
5. het voornemen uit te spreken de doelstellingen van het PSinitiatiefvoorstel verder te realiseren door de volgende grootschalige
regionale projecten gericht op synergievergroting en bundeling van
krachten – in principe en onder voorbehoud van een juridisch advies en
vervolgens van de goedkeuring door de Provinciale Staten – te steunen en
daarvoor de hieronder genoemde bedragen te reserveren:
- het Pieken in de Delta project Digitale Verbindingen (Marktplaatsen)
in de Noordvleugel: € 150.000,
- het Pieken in de Delta project De Creatieve Metropool (Creatieve As):
€ 150.000,
- het SKE(Subsidieprogramma KennisExploitatie)-project van
VU/VUmc, UvA en AMC: € 150.000,
- het Amsterdamse Innovatiemotor project Kennisoever Duurzaamheid:
€ 100.000,
- het IPO/Min.EZ project Leeromgeving Breedband: € 25.000;
6. bij de Najaarsnota de onder 3 t/m 5 genoemde besluiten voor een
totaalbedrag van € 770.000,-- aan PS voor te leggen ten laste van budget
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7.

8.

14.
Beantwoording statenvragen
van drs. W.J.M. Holthuizen
(VVD) en ing. C.P.J. van
Diest (CDA) over flora- en
faunabeleid

15.
Onderzoek kwaliteit
milieuhandhaving in Gooi en
Vechtstreek

voor “Provincie als netwerk kenniseconomie/innovatie” (7710.01);
de Provinciale Staten te informeren over bovengenoemde besluiten door
middel van bijgaande brief en over het gehele beeld van de activiteiten van
de provincie op het gebied van kenniseconomie en innovatie door middel
van een te ontwikkelen brochure; de provinciesecretaris wordt gemachtigd
de brief aan te passen.
de portefeuillehouder economische zaken te mandateren de activiteiten die
voortvloeien uit besluiten 2 t/m 7 uit te voeren.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de milieuhandhaving in Gooi en
Vechtstreek.

16.
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
- voor het behouden tot 1 februari 2007 van het jaarrondpaviljoen Club Nautique te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Zandvoort,
- voor het behouden tot 1 februari 2007 van het jaarrondpaviljoen Take Five te
Zandvoort,
17.
Raming opbrengst opcenten
2006 met doorkijk naar de
jaren 2007 t/m 2010 en de
onbenutte belastingcapaciteit

18.
Wijziging subsidieplafonds
jeugdzorginstelling als gevolg
van de indexering
pleegvergoeding
19.
Ondersteuningsregeling
Basisbibliothekensubsidieverleningen

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de raming opbrengst opcenten MRB in 2006 en 2007 t/m
2010 en van de onbenutte belastingcapaciteit in 2007 en 2008 in verband met de
halfjaarlijkse gewichtsuitdraai van het opcentenplichtige voertuigenpark per 1 juli
2006.

Het college besluit:
a. het subsidieplafond van Zandbergen te verhogen met € 460,- tot €4.978.344,en van de Bascule te verhogen met € 3.894,- tot € 911.608,-;
b. de gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
1.

2.

de ondertekende VNG verklaring ‘hoogte subsidie openbare bibliotheek conform
instap- en richtlijnniveau’ die door de in bijlage 1 genoemde 41 gemeenten met
minder dan 30.000 inwoners is ingestuurd, aan te merken als subsidieaanvraag voor
2006 en 2007 in het kader van de Ondersteuningsregeling Basisbibliotheken;
onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998 opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te geven aan
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3.
4.

5.
6.

7.
20.
Stand van zaken
Ambulancezorg

21.
Beleidsnota Masterplan
Agriport A7

22.
Verkiezingen 2007 aangepast
communicatieplan

23.
Verslag van het werkbezoek
van de cvdK aan Idexx te
Schiphol Rijk

artikel 12 lid 2 (“ De aanvraag moet zijn voorzien van een begroting van uitganven
en i9nkosmten die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie gevraagd
wordt, voorzien van een toelichting” ) van de Algemene Subsidieverordening
Noord-Holland 1998;
voor 2006 een budgetsubsidie te verstrekken aan de in bijlage 1 genoemde 41
gemeenten;
voor 2007 een budgetsubsidie te verstrekken aan de in bijlage 1 genoemde 41
gemeenten, onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door Provinciale
Staten;
de hiermee samenhangende subsidiebedragen voor 2006 aan de in bijlage 1
genoemde 41 gemeenten uit te betalen;
in 2007 de subsidie voor 2007 uit te betalen;
de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de nota “ Stand van zaken Ambulancezorg”;
2. De nota “ Stand van zaken Ambulancezorg” middels bijgaande brief ter
informatie aan te bieden aan PS.

Het college besluit:
- Vast te stellen het ‘Masterplan grondwateronttrekking glastuinbouw Agriport A7’
met de daarin vervatte uitgangspunten en conclusies als afwegingskader voor
vergunningbesluiten krachtens de Grondwaterwet binnen het projectgebied
Agriport A7
- Het ‘Masterplan grondwateronttrekking glastuinbouw Agriport A7’ te publiceren
in het provinciaal blad

Het college besluit:
- kennis te nemen van het aangepaste communicatieplan voor de verkiezingen van
2007.

Het college besluit:
- kennis te nemen van het verslag van het op 18 augustus 2006 door de commissaris
van de Koningin afgelegde werkbezoek aan het bedrijf Idexx en de daarbij
aangegeven aspecten met betrekking tot regio/Nederland en de negatieve aspecten/
aandachtspunten/knelpunten.

24.
Verhoging subsidieplafond
Deelverordening
Vernieuwingsimpuls
Openluchtrecreatie NoordHolland 2005

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond van de Deelverordening Vernieuwingsimpuls
Openluchtrecreatie Noord-Holland 2005 voor de vierde en laatste inschrijving,
tijdvak 1/10/2006 tot en met 1/11/2006, met € 134.523,- te verhogen tot €
5.134.523,2. Besluit bekend te maken via het Provinciaal Blad.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
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K. Grevers
R.Fillet
P.Heemskerk
M. Lansdaal
J. Duin

tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 40 99

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

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. 29-08-2006 openbaar
Datum:29-08-2006

