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1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid D. Graatsma 

(SP) over management 

development 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid D. Graatsma 

(SP) over afhandeling van 

bezwaarschriften tegen 

personeelbesluiten 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 
Uitzondering op de 

aanbestedingsregels 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het – met terugwerkende kracht - verlenen van 

een opdracht aan Integer voor het uitvoeren van de functie 

systeemontwikkelaar door aansluiting te zoeken bij uitzondering B 

van de provinciale aanbestedingsregels 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur Middelen om de 

opdrachten tot uitvoering van de offerte te verlenen 

 

  

4. 

Procedure tot gebruikmaking 

van Uitzonderingsclausules 

ten aanzien van provinciale 

aanbestedingsregels ten 

behoeve van een Offerte-

aanvraag ontwerp 

simulatiemodel 

productiestromen jeugdzorg 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule 

overeenkomstig de aanbestedingsregels regel 6 punt a. inzake offerte voor de 

opdracht tot modelontwerp simulatie productiestromen jeugdzorg 

2. Toestemming verlenen aan de directeur Beleid om offerte voor de opdracht aan 

te vragen. 

  

5. 
Wijzigingen 

Uitvoeringsprogramma 

jeugdzorg 2006  

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de notitie ‘Aanpak Wachtlijsten’ . 

2. ten bate van het wegwerken van de wachtlijst van jeugdigen, die langer dan 9 

weken op zorg wachten, de tijdelijke capaciteit zorgaanbod verder uit te 

breiden en daarvoor de subsidieplafonds 2006 van de volgende instellingen te 

verhogen: Parlan met een bedrag van  € 278.429,-, OCKhetSpalier met € 

381.906,- en UJL/OCG met een bedrag van € 75.357,-. 

3.  kennis te nemen van de beschikking van het ministerie van VWS van 21 

september 2006 en voor de uitvoering daarvan de subsidieplafonds van de 

zorgaanbieders te verhogen met de OVA-middelen en van het Bureau 

Jeugdzorg met de OVA-middelen en de extra middelen voor de 

jeugdreclassering en de jeugdbescherming.  

4. de subsidieplafonds zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 
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2006 als gevolg van besluit 2 en 3 als volgt vast te stellen: voor Parlan € 

23.850.967,-; voor  OCK Het Spalier € 17.748.411,-; voor UJL/OCG € 

5.000.873,-; voor Zandbergen € 5.008.397,- ; voor de Bascule  € 914.159,- en 

voor Bureau Jeugdzorg € 23.023.522,-. 

5. de subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

 

  

6. 
Subsidie architectkosten 

werkgebouw Oosterdel 

(Stichting Veldzorg Oosterdel) 

 

 

Het college besluit: 

1. Onder voorbehoud van besluitvorming door PS in kader van Najaarsnota 2006 (7
e
 

wijziging programmabegroting 2006): 

a. Aan de Stichting Veldzorg Oosterdel een tekortsubsidie te verlenen 

van maximaal € 87.000,- inclusief BTW, in de architectkosten van het 

project werkgebouw Oosterdel; 

b. De onder a genoemde subsidie ten laste te brengen van het algemeen 

voorbereidingskrediet UNA; 

2. Provinciale Staten ter aanvulling op de  reeds in het kader van Najaarsnota 2006 

verstuurde stukken hierover te informeren, door toezending van bijgaande brief en 

Nota voor PS- commissie, en daarbij de suggestie te geven dat het voornemen tot 

deze subsidieverlening wordt besproken in de vergadering van de statencommissie 

SI d.d. 9 november 2006. 

 

  

7. 
Toekomst Wetenschappelijke 

Steunfuncties (WSF) 

Bibliotheken  

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘De WSF…zwaartepunt en/of lichtpunt?’; 

2. Op basis van de gestelde conclusies in dit rapport aan de Stichting Overleg 

Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland de opdracht te verlenen om een 

Provinciaal Collectieplan op te stellen voor 1 juli 2007; 

3. Met ingang van 1 januari 2008 de provinciale subsidie aan de WSF stop te zetten; 

4. Voornemens te zijn om met ingang van 1 januari 2008 deze provinciale subsidie in 

te zetten voor de uitvoering van het door de SOOB uiterlijk 1 juli 2007 op te stellen 

Provinciaal Collectieplan; 

5. De WSF bibliotheken, zijnde de Stadsbibliotheek Haarlem en de Openbare 

Bibliotheek Amsterdam  middels bijgaande brieven hierover te berichten. 

 

  

8. 
Stimuleringssubsidie 

vrijwilligersorganisaties 

 

Het college besluit: 

1. vooruitlopend op de totstandkoming van een deelverordening voor de verstrekking 

van stimuleringssubsidies aan vrijwilligersorganisaties in 2007, deze organisaties 

uit te nodigen tot het indienen van een subsidieaanvraag voor € 1500,- op het 

daartoe opgestelde aanvraagformulier; 

2. het subsidieplafond vast te stellen op € 45.000,-; 

3. PS door middel van bijgevoegde brief van dit besluit op de hoogte te stellen. 

  

9. 
Nota van wijzigingen bij de 

ontwerp-uitwerking 

 

Het college besluit: 

1. De nota van wijziging vast te stellen: 
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Bloemendaler/KNSF terrein 

 

a. Naar aanleiding van de Noordvleugelbrief  en het kabinetsstandpunt  van 13 

oktober 2006 inzake aanpak infrastructuur  in de corridor Schiphol-

Amsterdam-Almere: 

• De redactie van het eerste uitgangspunt (pag. 14 ontwerp-

uitwerking) over het eco-aquaduct aan te passen; 

• dat  aanvullend mer-onderzoek naar milieueffecten 

(i.h.b.luchtkwaliteit) van een niet verlegde en verdiepte A1 niet 

meer aan de orde is.  

b. De aanbevelingen van de Commissie voor de m.e.r. in relatie tot het 

bestemmingsplan  BDP/KNSF over te nemen en op te nemen in de 

streekplanuitwerking;  

c. 1.Het integraal aanpassen van de beleidstekst over woningbouw op de 

onderdelen: de verdeling bouwprogramma over de plandelen, het t.z.t. 

eventueel wijzigen van de rode contour en de woningdifferentiatie; 

              2. Thans uit te gaan van: 

            a.    de regionale woonvisie  

            b.    de specifieke doelstelling voor Bloemendalerpolder/KNSF van 4500 

woningen (incl. stedelijke verdichting) , maar de oorspronkelijke 

streekplantaakstelling van 5000 woningen te hanteren als:  

-          de groen-blauwe doelstelling niet gerealiseerd kan worden 

-          de taakstelling economisch onuitvoerbaar blijkt 

-          er sprake is van een eventuele verevening met de woningbouw-taakstelling op    

het KNSF-terrein 

 
Het schrappen van de mogelijkheid van stedelijke ontwikkeling 

(wonen/werken) in de Gemeenschapspolder  (ten westen van de Papelaan) 

behoudens kantoren in de vorm van een nieuw landgoed; 

d. Een tweede hoofdontsluiting Weesp-A1 niet uit te sluiten; 

e. Aan te sluiten op het besluit van 17 oktober 2006 inzake de Natte As. 

f. Af te zien van een  baggerbergings/verwerkingslocatie voor de klassen 3 t/m 

4;  

g. T.a.v. de jachthaven Muiden uitzetten van een marsroute voor zowel 

gemeente Muiden als de provincie NH, zodat de provincie NH in staat kan 

zijn op provinciaal niveau in het kader van de Natuurbeschermingswet op 

adequate wijze een afweging  te maken en te  besluiten over de 

vergunningverlening voor een uitbreiding van de jachthaven Muiden. 

h. De plankaart aan te passen wat betreft o.a. de planbegrenzing en de rode 

contour. 

i. Kleinere redactionele aanpassingen en aanvullingen (o.a. Stelling van 

Amsterdam) en correcties toe te passen. 

2.  De nota van wijzigingen incl. aangepaste streekplankaart om advies toe te zenden 

aan Provinciale Staten 

3.  De nota van wijzigingen toe te zenden aan de indieners van zienswijzen. 

 

  

10. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid H. Putters 

(SP) over de OV-Chipkaart 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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11. 

Aanbesteding concessie en 

OV-Taxi Noord-Holland 

Noord 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het projectplan voor de aanbesteding  van de concessie voor 

de bus en het contract voor de OV- Taxi in Noord-Holland Noord. 

2. In  te stemmen met de wijze waarop de gemeenten, het PVVB en de 

consumentenorganisaties in de regio en de commissie WVV en de naburige 

concessieverleners worden betrokken bij de totstandkoming van het Programma 

van Eisen. 

3. Provinciale Staten te informeren door middel van bijgaande brief. 

  

12. 
Hoogwaardig Openbaar 

Vervoer Uithoorn-Amstelveen 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de studie ‘Naar een voorkeursoplossing..’ , waarin op 

basis van een vervoerwaardestudie een voorkeursrichting wordt geformuleerd 

voor de OV–corridor tussen Amstelveen en Uithoorn;  

2. Kennis te nemen van de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen 

bij de uitwerking; 

3. In te stemmen met de conclusie uit de studie dat wordt afgezien van de 

doortrekking van de Amstelveen(tram)lijn naar Uithoorn; 

4. In te stemmen met de voorkeursrichting, waarbij de OV-corridor op kwaliteit 

wordt gebracht door middel van investeringen in vrij liggende 

businfrastructuur; 

5. In te stemmen met de uitwerking van het voorkeurstracé van het trajectdeel 

Uithoorn busstation - Amstelveen busstation (ZT-11) onder leiding van de 

provincie als onderdeel van de studiefase in het PMI; 

6. In te stemmen met een tracéstudie waarbij twee tracés onderzocht worden: 

a. over de oude spoorbaan in de Legmeerpolder met ongelijkvloerse 

passage van de verlegde N201; 

b. naast de Zijdelweg/ Bovenkerkerweg (provinciale weg N521) met 

(on)gelijkvloerse passage over de verlegde N201; 

        7.   Het ROA en de gemeenten Amstelveen en Uithoorn op de hoogte te stellen van 

het besluit van GS en tevens te verzoeken in te stemmen met de instelling van 

een stuurgroep voor het tracébesluit.      

  

13. 
Tussenevaluatie Agenda 

Recreatie en Toerisme 

 

 

Het college besluit: 

• In te stemmen met de tussentijdse evaluatie van de Agenda 

Recreatie en Toerisme 2004-2007; 

• De aanbevelingen uit de evaluatie te betrekken bij het laatste 

uitvoeringsjaar van de Agenda Recreatie en Toerisme (2007) 

door eind dit jaar in het uitvoeringsprogramma 2007 een nadere 

prioritering vast te stellen; 

• De aanbevelingen over het vervolg van de Agenda Recreatie en 

Toerisme na 2007 over te nemen door: 

• met het oog op (het beleid voor) de toekomst opdracht te geven 

voor het uitvoeren van een ‘Beleidsverkenning Recreatie en 

Toerisme’, waarbij de provinciale doelen voor recreatie en 

toerisme, het in te zetten instrumentarium en de rol van de 
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provincie daarbij voor de periode na 2007 tegen het licht worden 

gehouden en hierbij expliciet maatschappelijke organisaties te 

betrekken; 

• bij de uit te voeren verkenning in ieder geval aandacht te 

besteden aan de thema’s recreatie langs de kust en kusttoerisme, 

plattelandstoerisme en cultureel toerisme, het beheer en 

onderhoud van de recreatiegebieden,de benutting van 

cultuurhistorische elementen, provinciale groene verbindingen, 

boerenlandpaden en kleine recreatievaart. 

• Besluitvorming over de resultaten van de verkenning geschiedt 

door  het nieuwe college. 

• Dit besluit ter kennisname te zenden aan PS. 

 

  

14. 
Uitvoering motie 9-29/sierteelt 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de rapportage “Visieontwikkeling 

glastuinbouwcluster Noord-Holland” en van het actieplan 

‘Glastuinbouw Noord-Holland 2006-2011’ en daarmee een integrale 

uitwerking te hebben gegeven aan de PS-motie 9-29 d.d. 12-11-2004 

met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de sierteelt in Noord-

Holland. 

2. Het actieplan in nader overleg met betrokken partijen in het 

glastuinbouwcluster Noord-Holland nader uit te werken.  

3. De provinciale regierol voor het glastuinbouwcluster Noord-Holland 

te versterken en in verband daarmee het initiatief te nemen tot het 

oprichten van een Platform Greenport Noord-Holland.  

4. Kennis te nemen van de bestuurlijke wens in de regio Aalsmeer e.o. 

tot het opstellen van een gebiedsvisie voor greenport Aalsmeer en het 

voortouw te nemen om in overleg met de betrokken gemeenten 

afspraken te maken over de totstandkoming van die gebiedsvisie met 

bijbehorend plan van aanpak  

5. In het kader van de verdere uitwerking van het actieplan 

glastuinbouw ten behoeve van de programmabegroting 2008 nadere 

voorstellen te doen voor eventuele aanvullende financiële middelen 

ter uitvoering van het actieplan glastuinbouw. 

6. De uitwerking van de motie aan PS voor te leggen.  

 

  

15. 
Water als Economische 

Drager; project bedrijvenpark 

De Grote Hout te Velsen 

 

Het college besluit: 

a. Voordracht en – ontwerpbesluit “bedrijvenpark De Grote Hout te Velsen” 

vast te stellen.  

b. Aan Provinciale Staten voor te stellen een begrotingspost vast te stellen 

van maximaal         € 1.160.639,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Velsen 

voor de aankoop, herontwikkeling, functiewijziging en herstel van de 

RWS-kade en de ontsluitingsweg tot de kade van het bedrijvenpark De 

Grote Hout en deze ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA- 

als onderdeel van het programma Water als Economische Drager. 
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c. Het onder b. genoemd besluit te verwerken bij de 1e wijziging 

programmabegroting 2007 

d. Tot subsidieverlening over te gaan onder de opschortende voorwaarde dat 

er met de gemeente Velsen een overeenkomst wordt gesloten over de 

toepassing van benefit sharing inzake het project als geheel, waarbij als 

uitgangspunt wordt genomen dat een eventueel positief saldo evenredig 

wordt verdeeld over de provincie en gemeente. 

e. In de beschikking van subsidieverlening op te nemen dat de 

projectwerkzaamheden ‘de aankoop, herontwikkeling, functiewijziging en 

herstel van de RWS-kade en de ontsluitingsweg tot de kade’ te Velsen 

vóór 1 januari 2010 zijn afgerond. 

f. Indien tot subsidieverlening wordt overgegaan zal voorschotverlening 

plaatsvinden wanneer: 

1. de gemeente Velsen het totaal benodigd krediet beschikbaar heeft 

gesteld; 

2. het bestemmingsplan is vastgesteld; 

3. de projectwerkzaamheden vóór 1 april 2007 zijn gestart; 

4. Rijkswaterstaat de RWS-kade overdraagt aan de gemeente 

Velsen.  

g. Middels inliggende brief de B&W van de gemeente Velsen van de 

procedurele voortgang op de hoogte stellen. 

h. Voordracht en –ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten 

aan te bieden. 

  

16. 

Statenvoordracht ILG 2007-

2013: Bestuursovereenkomst, 

Meerjarenprogramma en 

subsidiekader (Verordening en 

subsidiecriteria) 

 

Het college besluit: 

In te stemmen met: 

1. Inliggende statenvoordracht inclusief 

a. Het provinciaal meerjarenprogramma A 

b. De verordening ILG en het subsidiekader ILG 

       De portefeuillehouder wordt gemachtigd nog enige technische correcties in de   

stukken aan te brengen.  

  

17. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid A.A. de Vries 

(SP) over het ontsnappen van 

een radioactieve gaswolk uit 

de installatie bij Petten 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

18. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid H. Putters 

(SP) over een destijds 

verleende bouwvergunning 

aan de voormalige 

burgemeester van Wieringen, 

de heer Baas 

 

 

Het college neemt kennis van de beantwoording door de CvdK.  
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19. 

Huizenbouw Nazareth, 

Ethiopië 

 

Het college besluit: 

- Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een 

bedrag van maximaal € 34.000 beschikbaar te stellen aan Dorcas Hulp ten behoeve 

van het project “ Huizenbouw Nazareth, Ethiopië”. 

  

20. 
Uitzondering op de 

aanbestedingsregels 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het verlenen van een vervolgopdracht aan Arengo voor het 

uitvoeren van de functie Teamsenior ICT tot en met februari 2007 door aansluiting 

te zoeken bij uitzondering B van de provinciale aanbestedingsregels 

2. Toestemming verlenen aan de directeur Middelen om de opdrachten tot uitvoering 

van de offerte te verlenen. 

  

21. 
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 het realiseren van 16 woningen met garage/berging aan J.J. Allanstraat 266 te 

Westzaan, gemeente Zaanstad,  

- voor het realiseren van de eerste fase van het project “ Zuidelijke Randweg” te 

Zaandam, gemeente Zaanstad,  

  

22. 
Beëindiging subsidierelatie 

 

 

Het college besluit: 

- de gemeente Den Helder te berichten dat wij geen reden zien om terug te komen op 

ons voorgenomen besluit om met ingang van 2007 de jaarlijkse bijdrage in de 

secretariaatskosten van de Regionale Commissie Noordelijke Zeehavens (hiervan: 

RCNZ) te beëindigen.  

  

23. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake project 

Snelheidsinformatiesysteem 

voor 30 km/uur zones 

gemeente Opmeer 

 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 11 april 2006, nr.2005-32949, te herroepen en te 

besluiten een tekortsubsidie van maximaal € 6000,00 te verlenen aan gemeente 

Opmeer voor het project Snelheidsinformatiesysteem voor 30 km/uur zones, onder 

oplegging van de specifieke verplichting om vóór 1 januari 2007 te melden of het 

project is aanbesteed en opgedragen of in uitvoering genomen. 

  

24. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake project 

Dynamische Snelheids 

Informatie Displays gemeente 

Heerhugowaard 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 11 april 2006, nr. 2005-35848, te herroepen en te 

besluiten een tekortsubsidie van maximaal € 28.000,00 te verlenen aan bezwaarde 

voor het project Dynamische Snelheids Informatie Displays, onder oplegging van 

de specifieke verplichting om vóór 1 januari 2007 te melden of het project is 

aanbesteed en opgedragen of  in uitvoering genomen. 
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25. 

Programma kleine 

infrastructuur; 

aanbestedingsdatum 

 

Het college besluit: 

- Dat de subsidieontvangers van projecten die vanaf dit besluit uit het programma 

kleine infrastructuur een beschikking ontvangen, uiterlijk per 1 maart 2007 aan 

Gedeputeerde Staten dienen te melden dat het project is aanbesteed en opgedragen. 

  

26. 
Leader+, cofinanciering 2006  

 

 

Het college besluit: 

- Voor Leader+ een bedrag van € 363.000,00 ten laste van de post cofinanciering 

Europese projecten te bestemmen voor de co-financiering van  “ Leader+ Kop van 

Noord-Holland en Texel” voor het jaar 2006 (budgetneutraal). 

  

27 

Stand van zaken reorganisatie 

oktober 2006  

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van het verslag over de activiteiten in het kader van het 

reorganisatieproces; 

- de Provinciale Staten te informeren middels bijgevoegde notitie. 

28. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake de 

subsidieverlening aan Artiance 

voor de provinciaal consulente 

kunsteducatie in 2006  

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde te ontvangen in de bezwaren; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 20 december 2005, nr. 2005-59158 te herroepen; 

4. in de plaats van de bestreden beslissing te besluiten om alsnog de 

aangevraagde subsidie volledig te verlenen voor het jaar 2006. 

29. 

Vaststelling subsidieplafond 

Deelverordening Wonen Plus 

N-H 2006-2007 

 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond voor projectsubsidies op grond van de 

Deelverordening Wonen Plus Noord-Holland 2006-2007 voor het 

jaar 2006 te verhogen met € 25.000,- en vast te stellen op € 275.000,- 

2. Het gewijzigde subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad. 

30. 
Normenkader 2006  

 

Het college besluit: 

- Het normenkader voor de beoordeling van de jaarstukken 2006 vast te stellen,  

- De voordracht en het ontwerp-besluit ten behoeve van PS vast te stellen. 

- De portefeuillehouder Financiën te machtigen om mogelijke onjuistheden in dit 

kader te verbeteren, 

- De aanbiedingsbrief aan de rekeningencommissie vast te stellen. 

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

B.Adema tel. (023) 514 46 39 13, 14, 15, 26,  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 29,   

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 1, 2, 3, 27,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 9, 21, 30 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 10,11, 12, 16, 17, 22, 23, 24, 25,  

 

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. 
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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. 31-10-2006 openbaar 

Datum:31-10-2006 


