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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 3 april 2007
Onderwerp

Besluit

1.
Verhoging subsidieplafond
voor 2007 van de
deelverordening ‘ Leren voor
duurzame Ontwikkeling
Noord-Holland 2007’

Het college besluit:
- Het subsidieplafond voor 2007 van de deelverordening ‘Leren voor duurzame
Ontwikkeling Noord-Holland 2007’ te verhogen tot een bedrag van € 1.035.000,-;
- Het nieuwe subsidieplafond te publiceren in het provinciaal blad.

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over de indoor- en uitstroom personeel
3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over
rechtszekerheid provinciale
ambtenaren
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over
ziekteverzuim
5.
Inhuur personeel /
uitzondering
aanbestedingsregels

6.
Aanvullende opdracht Tracé

7.
Pilot meting
Lissabondoelstellingen

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de aanbestedingsregels
inzake de opdracht tot: beperkte verlenging (40 uur) van de inhuur van 1
medewerker Expertise Centrum BU/grondzaken, beleidsadvies, voor de duur van
40 uur.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur van directie BU om de opdracht tot
uitvoering te verlenen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de aanbestedingsregels
inzake opdracht tot:
- inhuur van Tracé-organisatieadvies inzake Personele overgang outsourcing fase 2
en 3;
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Middelen om de vervolgopdracht te
verstrekken.

Het college besluit:
- Als provincie in het kader van het Lisbon Regions Network deel te nemen aan de
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Besluit
Europese pilot om de regionale stand van zaken met betrekking tot de
Lissabondoelstellingen (doelstellingen gericht op economische groei, innovatie,
verbetering van de concurrentiepositie etc. ) in kaart te brengen.

8.
Nieuwe verdeelsleutel
subsidie poppodia 2007 en
2008

9.
Reactie op toezichtsbrief
ministerie van BZK

Het college besluit:
1. Voor de Noord-Hollandse poppodia in 2007 en 2008 een nieuwe verdeelsleutel te
gaan hanteren waarbij een door het FPPM erkend Kernpodium jaarlijks een
budgetsubsidie ontvangt bestaande uit een basisbedrag van € 5.000,-, aangevuld
met een bedrag dat is berekend op basis van een gemiddeld bezoekersaantal over
drie voorliggende jaren aan door het FPPM gesubsidieerde concerten;
2. Op grond van deze verdeelsleutel de volgende bijdragen te verlenen:
a. € 14.234,- aan de stichting Atlantis Podium ten behoeve van
het poppodium Atlantis in Alkmaar;
b. € 11.668,- aan de stichting Jeugd en Jongeren Heiloo ten
behoeve van het poppodium Buk Buk in Heiloo;
c. € 15.354,- aan de Stichting De Kade ten behoeve van het
podium De Kade in Zaandam;
d. € 10.620,- aan de stichting Pop West-Friesland voor het
poppodium R 17 in Bovenkarspel;
e. € 10.620,- aan de stichting Netwerk ten behoeve van het
poppodium Manifesto in Hoorn;
f. € 19.926,- aan de stichting Poppodium Amstelveen ten
behoeve van het poppodium P 60 in Amstelveen;
g. € 30.978,- aan de stichting Patronaat ten behoeve van het
poppodium Patronaat in Haarlem.
3. Aan Provinciale Staten voor te stellen om de onder 2 genoemde subsidieontvangers
en de bijbehorende subsidiebedragen in het kader van 4e wijziging van de
programmabegroting op te nemen in de lijst Subsidies buiten verordening.

Het college besluit:
- De reactie op de toezichtsbrief d.d. 21 december 2006 van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onderdeel Inspectie Financiën van de
Lagere Overheden, vast te stellen.

10.
Uitrol Incident Management
Het college besluit:
op provinciaal wegennet, zoals 1. kennis te nemen van de eindrapportage (evaluatie)- Incident Management DVM
benoemd in de netwerkvisie
Alkmaar;
Noord-Holland
2. per 1juni 2007 IM in te voeren op alle provinciale wegen waar een prioriteit 1,2 en
3 aan toegekend is in de Netwerkvisie Noord-Holland;
3. het proces IM te blijven monitoren en optimaliseren.
11.
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
- herstructurering Pioniershoek te Slootdorp, gemeente Wieringermeer,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
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12.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake Wet
voorkeursrecht gemeenten
(Castricum)

13.
RO strategie Westfrisiaweg

14.
Incidentele subsidie
halteverhoging gemeente
Hilversum

15.
Programma en verslag van het
door de cvdK afgelegde
ambtsbezoek aan de gemeente
Hilversum

16.
Vaststelling
erfpachtvoorwaarden
Duinwoningen

Besluit

Het college besluit:
1. bezwaarden in de bezwaren te ontvangen betreffende het weigeren van de
ontheffing op grond van artikel 15 WVGem;
2. het bezwaar betreffende het niet tijdig besluiten niet-ontvankelijk te verklaren
wegens het ontbreken van procesbelang;
3. de bezwaren ongegrond te verklaren;
4. de bestreden beslissing van 21 november 2006, nr. 2006-62244 niet te herroepen;
5. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.

Het college besluit:
1. het project Westfrisiaweg aan te duiden als een project van provinciaal belang in de
zin van de nieuwe Wro;
2. in principe de keuze te maken om de ingezette mer-procedure in het kader van de
opwaardering van het totale tracé van de Westfrisiaweg te koppelen aan een op
basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening op te stellen provinciaal
inpassingsplan;
3. een samenwerkingsovereenkomst op te stellen waarin geregeld wordt hoe de
gezamenlijkheid van het project wordt vormgegeven;
4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren.

Het college besluit:
a. € 39.108,00 toe te kennen aan de gemeente Hilversum als incidentele subsidie voor
het project toegankelijk maken van vijf bushalteplaatsen aan de ’s Gravelandseweg
te Hilversum;
b. in afwijking van artikel 3, sub m van het Algemeen mandaatbesluit GS, de
uitvoering van het besluit op te dragen aan de sectormanager SHV.

Het college besluit:
Kennis te nemen van het verslag en het programma van het op 9 maart 2007 door de
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Hilversum en
kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezegging dat hij
onder de aandacht van GS brengt:
- Het uitblijven van een reactie op een tijd geleden gedaan verzoek van Laren (en
Blaricum) bij de provincie om financiële participatie in de samenwerking BELgemeenten. Het Rijk participeert reeds via INAXIS.
- De wens van Muiden om een strakkere regie van de provincie inzake de
Bloemendalerpolder
- Het verbeteren van de voorlichting door de provincie over de regionale woonvisie.
Een geplande voorlichtingsbijeenkomst is al twee keer uitgesteld (1 x vanwege
weersomstandigheden).

Het college besluit:
- de “Erfpachtvoorwaarden 2007 voor woningen van de Provincie Noord-Holland in
beheer bij PWN” vast te stellen.
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17.
Waterschapswet

18.
Incidentele subsidie
Provinciale
Molencommissie/Jaar van de
Molens 2007

19.
Wijziging subsidieverlening
RON NV en verstrekken van
2e voorschot

Besluit

Het college besluit:
1. De informatie over de stand van het wetsontwerp Wet modernisering
waterschapsbestel en over het gevoerde overleg met de drie Noord-Hollandse
waterschappen voor kennisgeving aan te nemen.
2. Ten aanzien van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het
volgende standpunt in te nemen:
1. Omvang van het algemeen bestuur: 30 zetels.
2. Aantal zetels voor de categorie ingezetenen: 23 en aantal geborgde zetels: 7.
3. De toedeling van de zetels aan de specifieke belangencategorieën vindt plaats op
basis van de economische waarde van de onroerende zaken behorende bij de
verschillende categorieën. Dit resulteert in de volgende toedeling:
bedrijfsruimten 3, agrarische en overige gronden 3 en natuurterreinen 1.
4. LTO Noord wordt de benoemende organisatie voor de categorie agrarische en
overige gronden.
5. de portefeuillehouder over al dan niet instellen van kiesdistricten nader overleg
zal plegen.
6. Het maximumaantal leden van het dagelijks bestuur (buiten de voorzitter): 5.
7. Het voorstel van HHNK betreffende de wijze van kostentoedeling voor de
wegenheffing wordt afgewacht.
3. Natuur Beheerders Overleg Noord-Holland, het Bosschap en de Kamers van
Koophandel, VNO-NCW en MKB Nederland te antwoorden, dat hun reacties bij het
vaststellen van de ontwerpbesluiten zullen worden betrokken.

Het college besluit:
1. Een incidentele subsidie als bedoeld in artikel 4:23, lid 3 sub d van de Algemene
wet bestuursrecht van maximaal € 34.000,= toe te kennen aan de Provinciale
Molencommissie ten behoeve van de in de subsidieaanvraag vermelde activiteiten
in het kader van het project Jaar van de Molens 2007;
2. Dit bedrag ad € 34.000,= ten laste te brengen van de begrotingspost 783156,
Museumondersteuning en daartoe het subsidieplafond van de deelverordening
Museumondersteuning met dit bedrag te verlagen van € 320.800,= naar
€ 286.800,= en dit te publiceren in het Provinciaal Blad.
3. De subsidieverlening in de vorm van een tekortsubsidie middels bijgevoegde brief
te verstrekken, onder de verplichting dat voor 1 juni a.s. volgens afgesproken
format een aparte projectaanvraag is ingediend met bijhorend activiteitenplan.
4. Akkoord te gaan met bijgevoegde budgettair neutrale overheveling (zie bijlage 3,
overhevelingopdracht).

Het college besluit:
1. de subsidiebeschikking aan de RON NV te wijzigen in die zin dat de
subsidie uitsluitend bestemd wordt voor de uitvoering van activiteiten
voor de algemene openbare infrastructuur;
2. in te stemmen met het verstrekken van een 2e voorschot ter hoogte van
€450.000,- (tot maximaal 80% van de totaal verleende subsidie);
3. de RON NV hiervan op de hoogte te brengen met het verzenden van de
gewijzigde beschikking.

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
K. van Eerde

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 31 80

over de nummers:
19
14,
2, 3, 4, 5, 6, 16, 17,
9, 11, 12,
1, 10, 13
7, 8, 18

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. 03-04-2007 openbaar
Datum:03-04-2007

