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Besluit 

  
1. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden M.H. J. van 
der Heijde (PvdA) en J. 
Bezemer (ChristenUnie-SGP) 
over subsidie Stichting 
Duurzaam Texel 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2. 
Samenvoegingen gemeenten 
Obdam en Wester-
Koggenland en gemeenten 
Noorder-Koggenland, 
Medemblik en Wognum; brief 
aan kamercommissie 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met de (te bekorten) conceptbrief aan de Vaste Commissie 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer; 

2. Deze brief in afschrift te verzenden aan de gemeenten, Hoorn, Obdam, Wester-
Koggenland, Noorder-Koggenland, Wognum, Medemblik en Wieringermeer. 

 

  
3. 
ILG, tussenstand 
(gebiedindeling, bundeling 
budgetten in productgroep) 

 
Het college besluit: 

1. kennis te van  
a. de conclusies en aanbevelingen van de IPO-visitatiecommissie ILG 

o.l.v. Thom de Graaf zoals geformuleerd in het visitatierapport 
Noord-Holland; 

b. de reacties van regionale partners op de Verkenning ILG; 
               en geven opdracht deze te betrekken bij de uitwerking en implementatie van    

het ILG. 
2. GS gaan bij de uitwikkeling en realisatie van provinciaal Meerjarenprogramma 

Landelijk gebied (2007 -2013) en de nieuwe deelverordening ILG van de 
volgende gebiedsindeling:  

i. Texel 
ii. Kop 
iii. West-Friesland 
iv. Laag-Holland  
v. Noord-Kennemerland  
vi. Zuid-West & Rijnland  
vii. Amstelland, Vecht en Gooi  

3. Het gebiedsprogramma voor de Stelling van Amsterdam zal ongedeeld  
worden toegedeeld aan één in nader overleg te bepalen regio.  

4. De begrenzing van de regio Laag Holland  staat los van de feitelijke 
begrenzing van het Nationaal Landschap 

  
4. 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-
Holland Noord 
 

 
Het college besluit: 

a. in principe tot de oprichting van en deelneming in het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord NV; 

b. ten behoeve van deze deelneming een bedrag van € 25.000,-  zijnde de helft 
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van het aandelenkapitaal van de vennootschap, te storten; 
c. conform Provinciewet, artikel 158, lid 2 Provinciale Staten door middel van 

bijgevoegde voordracht in kennis te stellen van het onder a. vermelde 
principebesluit en hen in de gelegenheid te stellen hun wensen en 
bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten te brengen; 

d. De gedeputeerden  EZ en RO te mandateren, gehoord de wensen en 
bedenkingen van PS, de acties te ondernemen die nodig worden geacht voor 
de realisering van de provinciale deelneming in het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord NV. 

  
5. 
Deelverordening Blauwe 
Loper 2000 

 
Het college besluit: 

1. geen nieuwe Deelverordening Blauwe Loper vast te stellen;  
2. te bepalen de thans nog resterende middelen voor de Blauwe Loper ad € 

1.117.043 binnen het FINH en de Reserve Ontwikkeling Openluchtrecreatie 
toe te voegen aan de saldireserve; 

3. bijgaande voordracht aan PS met het daarbij behorende ontwerpbesluit vast te 
stellen; 

4. de voordracht en het ontwerpbesluit aan PS aan te bieden.  
  
6. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid C. Jankie 
(SP) over Leeker Woonland 
b.v. 

 
Het college stelt de antwoorden vast met een aanpassing. 

  
7. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer A.F. 
Kraak (VVD), over 
ontwikkelingen rond het 
Wieringerrandmeer 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
8. 
Verlenging inhuur B&A groep 
ten behoeve van 
Waterlandoverleg 

 
Het college besluit: 

- in te stemmen met de verlenging van de inhuur van de B&A groep ten behoeve van 
ondersteuning van het Waterlandoverleg. 

  
9. 
Verlenging inzet assistent 
projectleider Noordvleugel 
 

 
Het college besluit: 

1. Om 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 mevrouw Raijmaekers van DHV als assistent 
projectleider Noordvleugel wordt verlengd tot uiterlijk 1 augustus 2006 
voor een bedrag dat maximaal € 35.000 bedraagt.  

2. Toestemming te verlenen aan adjunct sectormanager Ruimtelijke Inrichting 
om de opdracht tot inhuur te verlengen tot uiterlijk 1 augustus 2006 voor 
een bedrag dat maximaal € 35.000 bedraagt.  

  



 
 
 
 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 januari 2006  
 

3

Onderwerp 
 

Besluit 

10. 
Productenraming 2006  
 

 
Het college besluit: 

1. De productenraming 2006 vast te stellen. 
2. De productenraming ter kennisname te zenden aan de leden van Provinciale 

Staten. 
3. De portefeuillehouder Financiën, Planning en Control te machtigen de 

noodzakelijke redactionele aanpassingen aan te brengen. 
  
11. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid de heer H. 
Putters (SP) over veiligheid 
Fast Flying Ferries, OV Taxi 
en Rolstoelen 
 

 
Het college stelt de antwoorden aangepast vast. 

  
12. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), over 
jeugdzorg en ROA 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
13. 
Beantwoording statenvragen 
van het statenlid mevrouw C. 
Boelhouwer (SP), inzake 
besluit gemeente Enkhuizen 
over welzijnsstichting 
Breedband 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
14. 
Beantwoording statenvragen 
van de statenleden, de heer H. 
Putters en mevrouw C. 
Boelhouwer (SP) over het 
gelijktijdig uitrukken van 
brandweer en ambulance in 
geval van melding van een 
hartstilstand 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
15. 
Heroverweging naar 
aanleiding van bezwaarschrift 
stichting Tamara te Hoorn 
 

 
Het college besluit: 

- het advies van de Hoor- en adviescommissie integraal over te nemen; 
- bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 
- het bezwaar ongegrond te verklaren; 
- de bestreden beslissing van 29 juni 2005, nr. 2005-28332, niet te herroepen. 

  
16. 
Tweede fase project “ Bomen 

 
Het college besluit: 
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voor water” in Costa Rica - uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een 
bedrag van € 71.430,-- beschikbaar te stellen voor de tweede fase van het Project “ 
Bomen voor Water” in Costa Rica. 

  
17 
Conceptprogramma Nieuwe 
Hollandse Waterlinie 

 
Het college besluit: 

- Het conceptprogramma van de Nieuwe Hollandse Waterlinie vast te stellen. Dit 
conceptprogramma vloeit voort uit de bestuursovereenkomst voor de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie (akkoord GS op 15/03/05, nummer 2004-59996) waarbij 
uitvoering gegeven zal worden aan projectenveloppe 1, Vechtstreek -Noord. Na 
vaststelling van dit conceptprogramma wordt gestart met de uitwerking van een 
twintigtal projectplannen. Deze projectplannen kunnen medio 2006 definitief 
worden vastgesteld, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. 

Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11,    
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 15,16 
A.Meiborg tel. (023) 514 36 42 6,7,8,9,10,12, 13, 14, 17 
K. van Eerde tel. (023) 514 46 39 1,2 ,3, 4, 5  
 
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.  
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