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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Besluit bevoorschotting 2006 

diverse instellingen 

 

Het college besluit: 

1.1 In afwijking van artikel 23, lid 2 ¹ van de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 1998, onder toepassing van artikel 24 ², de volgende organisaties een voorschot 

op het subsidie 2006 te verlenen van 100% i.p.v. 80%: 

• Noord-Hollandse Patiënten/Consumenten Platforms (NHPP) te Haarlem  

• Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform (APCP) te Amsterdam 

Stichting Museaal en Historisch Perspectief te Haarlem  

• Wetenschappelijke Steunfunctie ,te weten: 

  -Openbare Bibliotheek Amsterdam te Amsterdam; 

  -Stadsbibliotheek Haarlem te Haarlem. 

Bovengenoemde instellingen te informeren over dit besluit. 

 

1.2. Onder toepassing van artikel 24 van de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 1998, in afwijking van artikel 23, lid 2 ook de volgende organisaties een 

voorschot op het subsidie 2006 te verlenen van 100%, opdat de rechtmatigheid van de 

hierna genoemde besluiten tot subsidieverlening zal zijn hersteld: 

• Stichting Probiblio te Hoofddorp  

• Stichting De Kunst te Alkmaar  

• Stichting Kunst en Cultuur te Haarlem  

• Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen  

  

2. 
Vaststelling Deelverordening 

organisatiekosten vorming 

basisbibliotheken Noord-

Holland 2006  

 

Het college besluit: 

1. De concept- statenvoordracht en het bijbehorende concept-ontwerpbesluit 

inzake de Deelverordening organisatiekosten vorming basisbibliotheken 

Noord-Holland 2006 (hierna: de Deelverordening) vast te stellen; 

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit na vaststelling ter 

besluitvorming door te sturen aan provinciale staten door middel van 

bijgevoegde brief; 

3. Het subsidieplafond voor subsidies op grond van de Deelverordening voor 

2006 vast te stellen op € 276.795,- onder voorbehoud dat provinciale staten 

de Deelverordening vaststellen; 

4. Dit besluit gelijktijdig met de Deelverordening te publiceren in het 

Provinciaal blad.  

  

3. 
Start streekplanuitwerking 

Vroonermeer Noord 

 

Het college besluit: 

� Te starten met de streekplanuitwerking Vroonermeer Noord 

� Bijgevoegde brieven te versturen naar de gemeente Alkmaar en Langedijk 

� De nota van uitgangspunten vast te stellen  

� De nota van uitgangspunten ter informatie toe te sturen aan de leden van 

PS. 

  

4. 
Streekplanafwijking Agriport / 

A7 (Wieringermeer) 

 

 

Het college besluit: 

1. Toepassing te geven aan de afwijkingsbevoegdheid van het Ontwikkelingsbeeld 

Noord-Holland Noord om de realisatie van het project Agriport / A7 mogelijk te 

maken; 
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2. Provinciale Staten hierover te informeren; 

3. De gemeente Wieringermeer van het afwijkingsbesluit in kennis te stellen. 

  

5. 
Wijziging verordening 

financieel beheer Noord-

Holland 

 

Het college besluit: 

1. de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van de 

Verordening financieel beheer Noord-Holland 2006 (met toelichting) gewijzigd 

vast te stellen, 

2. de portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht en het bijbehorende 

ontwerp-besluit zo nodig aan te passen aan uw besluitvorming, dan wel om 

redactionele verbeteringen aan te brengen, 

3. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming toe te zenden aan 

Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief; 

4. De Verordening financieel beheer Noord-Holland, na vaststelling door 

provinciale Staten, te publiceren in het provinciaal blad, 

5. De Verordening financieel beheer Noord-Holland, na vaststelling door 

provinciale Staten, ingevolge artikel 218 Provinciewet , door middel van 

bijgevoegde brief toe te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken  

  

6. 
4

e
 wijziging 

Programmabegroting 2006 

FINH, UNA en EXINH 

 

Het college besluit: 

a. De ontwerpvoordracht- en besluit 4e programmabegrotingswijziging 2006 

FINH, UNA en EXINH in principe vast te stellen. 

b. De 4
e
 programmabegrotingswijziging 2006 toe te zenden aan Provinciale 

Staten ter vaststelling in de vergadering van 3 juli 2006. 

  

7. 
Voorstel om gebruik te maken 

van de uitzonderingsclausule – 

6a- van de provinciale 

aanbestedingsregels 2005 voor 

een vervolgopdracht aan 

Stekelenburg Organisatie en 

Management voor het 

projectmanagement van de 

N197 (Westelijke Randweg 

Beverwijk) 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met de vervolgopdracht aan Stekelenburg Organisatie en 

Management voor het doen uitvoeren van het projectmanagement van het project 

N197 (Westelijke Randweg Beverwijk) door gebruik te maken van  de 

uitzonderingsclausule – 6a – van de aanbestedingsregels 2005 (opdracht in 

aansluiting bij een reeds in uitvoering zijnde opdracht, waarbij uitvoering door 

dezelfde opdrachtnemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper kan zijn) 

  

8. 
OV-visie 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de visie over het openbaar vervoer in Noord-Holland;  

2. Deze aan te bieden aan provinciale staten ten behoeve van een oriënterende 

discussie in de statencommissie WVV; 

3. De visie verder te bespreken in de verkeer- en vervoerberaden, 

consumentenorganisaties en met de partners in het Platform Bereikbaarheid;  

4. Resultaten van deze consultaties te verwerken en de uiteindelijke visie 

onderdeel te laten zijn van het nieuwe Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan dat 

begin 2007 gereed zal zijn.  

5. Deze visie te sturen aan Provinciale Staten door tussenkomst van het presidium 

door middel van bijgaande brief met bijbehorende nota.  

  

9.  
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Rapport Fietsersbond Het college besluit: 

1. Het rapport ‘hoofdfietsroutenetwerk Noord-Holland 2006’ van de 

Fietsersbond als opdrachtgever te accepteren;  

2. De ontbrekende knelpunten op provinciale wegen verder uit te werken en 

deze voor zover nodig in het Provinciaal Meerjarenprogramma 

Infrastructuur op te nemen; 

3. Binnen de knelpunten op wegen in beheer bij derden per regio een top-20 

van meest urgente knelpunten op te stellen, die extra meewegen binnen de 

prioritering van het programma kleine infrastructuur.  

4. De motie 9-33 van 15 november 2004 als uitgevoerd te beschouwen.  

5. Het rapport met bijgaande brief aan Provinciale Staten te versturen.   

  

10. 
Medegebruik busbanen 

 

 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de prioritering van de categorieën, zoals die in de brief 

zijn gedefinieerd. 

2. Akkoord te gaan met de voorstel van vervolgonderzoek. 

3. De brief na behandeling in GS te verzenden naar PS. 

 

  

11. 
Voorstel herzieningen 

rijksbijdragen klassieke 

landinrichtingsprojecten 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de Plannen van Aanpak Taskforce Landinrichting van de 

landinrichtingscommissies Waterland, Schagerkogge, De Gouw, Westzaan en 

Amstelland. 

- In te stemmen met de voorstellen voor de herziening van de rijksbijdragen voor de 

landinrichtingsprojecten Waterland Algemeen, Waterland-Oost, Schagerkogge, De 

Gouw, Amstelland en Westzaan. 

- De directeur van de Dienst Landelijk Gebied, op grond van de instemming, te 

verzoeken namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de 

herzieningen vast te stellen. 

- Bij de eerstvolgende herziening van het gebiedsplan Kop en West-Friesland voor 

de overdracht van enkele voor natuur in te richten gronden in Ruilverkaveling De 

Gouw, de door Landschap Noord-Holland voorgestelde begrenzingswijzigingen te 

verwerken.  

- De accountmanager regio West van de Dienst Landelijk Gebied in kennis te stellen 

van het instemmingsbesluit inzake de herzieningsvoorstellen voor de rijksbijdragen 

en het voornemen om bij de herziening van het gebiedsplan de begrenzing in De 

Gouw te herzien conform de voorstellen van Landschap Noord-Holland. 

- De betreffende landinrichtingscommissies te informeren over dit besluit. 

- PS te informeren  

  

12. 
Regionale Woonvisies Noord-

Holland Noord 

 

 

Het college besluit: 

� De voordracht over de regionale woonvisies Kop van Noord-Holland, West-

Friesland en Noord-Kennemerland vast te stellen;  

� De aanbiedingsbrief van GS aan PS vast te stellen met het verzoek aan PS om 

op 3 juli 2006 in te stemmen met de regionale woonvisies Kop van Noord-

Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland.  

  

13. 
Afwijking aanbestedingsregels 

 

Het college besluit: 
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inhuur accountmanager bij 

sector Bestuurlijke 

Ontwikkeling, Strategie en 

Europa 

1. te accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als 

bedoeld in regel 6, ad 1 onder a van de provinciale aanbestedingsregels, waardoor 

de inzet van de accountmanager wordt verlengd tot 1 juli 2006; 

 

  

14. 

Regeling provinciale bijdrage 

gemeentelijke 

iepziektebestrijding 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept “ Regeling provinciale bijdrage gemeentelijke iepziektebestrijding” 

vast te stellen; 

2. De inhoud van dit besluit ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. 

  

15. 
Initiatiefvoorstel 

landschapsprijs 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het door Provinciale Staten gevraagde advies aan GS 

over het initiatiefvoorstel tot het instellen van een tweejaarlijkse 

landschapsprijs.  

2. Via bijgaande brief en nota PS-commissie aan de staten mede te delen dat GS 

de voorgestelde landschapsprijs beschouwen als een belangrijk 

stimuleringsinstrument binnen het provinciale landschapsbeleid. Voorts doen 

GS enkele aanbevelingen voor het voorgestelde reglement.  

  

16. 

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: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
- voor de bouw van een nieuw hoofdgebouw, ter vervanging van de te slopen 

aanbouw van de villa aan de Rossinilaan 5 te Hilversum, gemeente Hilversum,  

  

17. 
Convenant VWS 

 

 

Het college besluit: 

1. het convenant  inzake het aanbod van jeugdzorg door de 

Hoenderloo-groep tussen de provincies en het ministerie van VWS 

mede te ondertekenen;  

2. deze ondertekening te doen geschieden door de gedeputeerde, 

mevrouw Kruisinga, krachtens het Algemeen Mandaatbesluit; 

3. het ondertekende convenant toe te zenden aan het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

  

18. 

Werkplan Europa 2006  

 

Het college besluit: 

a. Het Werkplan Europa 2006 vast te stellen 

b. Het vastgestelde Werkplan Europa 2006 aan PS aan te bieden middels 

bijgevoegde brief. 

  

19. 
Publicatievorm Provinciale 

Milieuverordening Noord-

Holland (PMV) tranche 5  

 

 

Het college besluit: 

a de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland (PMV) tranche 5 na 

vaststelling door provinciale staten te publiceren in het Provinciaal Blad, met 

uitzondering van de volgende bijlagen die op cd-rom worden gepubliceerd: 

1. de kaarten genoemd in Bijlage 6, onder A, bepaling 1.1 

(milieubeschermingsgebieden categorie stilte); 

2. de kaarten genoemd in Bijlage 6, onder B, bepaling 1.1 

(milieubeschermingsgebieden categorie grondwaterbescherming); 
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3. de Basiskaart Aardkundige waarden Noord-Holland genoemd in Bijlage 6, 

onder C, bepaling 1.1 (milieubeschermingsgebieden categorie 

bodembescherming); 

b deze publicatiewijze door middel van bijgaande brief mee te delen aan PS. 

  

20. 

Provinciaal advies Plan van 

Scholen  

 

 

Het college besluit: 

1. Het advies bij de op de provincie Noord-Holland betrekking hebbende 

aanvragen in het kader van het Plan van Scholen vast te stellen zoals 

opgenomen in bijgaande notitie op grond van artikel 66 van de Wet op het 

voortgezet onderwijs. 

2. Het advies toe te zenden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. 

3. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan provinciale staten 

4. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan de besturen en directies van de 

scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Noord-Holland en 

aan de gemeenten met voortgezet onderwijs of praktijkonderwijs in Noord-

Holland. 

 

  

21. 
Verkiezingen 2007 

Communicatieplan en Plan 

van Aanpak 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van het communicatieplan en het plan van aanpak voor de 

statenverkiezingen van maart 2007. De opzet zal iets worden aangepast. 

  

22. 

Herstructurering en Innovatief 

Ruimtegebruik op 

Bedrijventerreinen (HIRB) 

tender 2006  

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage over de derde tender van de 

subsidieregeling Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op 

Bedrijventerreinen   

 

- Te constateren dat het behalen van de doelstellingen rond het aantal te 

herstructureren hectares  (doelstelling 1000 ha in 2007, gehaald tot nu toe: 

876,5 ha) en percentage subsidie voor duurzame maatregelen (10%, gehaald: 

10,6) ruim worden gehaald, terwijl het gemiddelde percentage ruimtewinst nog 

niet de 15% bereikt (gehaald: 10,7 %). 

 

- Met het bijgevoegd rapport Provinciale Staten te informeren over het beleid dat 

is gevoerd bij het behandelen van de ingediende projecten. 

  

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

  over de nummers: 

K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 11, 12, 19, 20, 22 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 7, 8, 9, 10 

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 13, 14, 15,  

M.Lansdaal tel. (023) 514 3641 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18,  

J.Duin tel. (023) 514 4099 21 
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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. 30-05-2006 openbaar 

Datum:30-05-2006 


