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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 februari 2007
Onderwerp

1.
Heraanbesteding
hogesnelheidsveerdienst
Velsen-Amsterdam

Besluit

Het college besluit:
1. Bijgevoegde Offerteaanvraag en concept Overeenkomst ten behoeve van de
aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam vast te stellen;
2. De aanbestedingsprocedure voor de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam
te starten;
3. De nodige voorbereidingen te treffen voor:
a. overname van de steiger van de
hogesnelheidsveerdienst te Velsen van Rijkswaterstaat;
b. realisatie van een stalling voor de schepen van de
hogesnelheidsveerdienst in Velsen;
c. realisatie van een overeenkomst voor een steiger achter
het Centraal Station van Amsterdam;
4. In te stemmen met de voorlopige reservering van middelen voor de infrastructuur
vanuit het budget Exploitatie openbaar vervoer;
5. PS middels brief te informeren.

2.
Uitvoering deelverordening
Het college besluit:
Duurzame Energiepakket NH
1. De in 2006 op basis van het bereiken van het plafond afgewezen
in 2007
aanvragen alsnog in 2007 in behandeling te nemen en bij een
positieve beoordeling en beschikbaar subsidieplafond te
honoreren;
2. Deze aanvragen, gebruikmakend van de hardheidsclausule in de
deelverordening (artikel 12):
- in dezelfde volgorde van ontvangst als in 2006 te
behandelen, en
- bij de behandeling van deze aanvragen geen uitvoering te
geven aan het gestelde in de deelverordening met
betrekking tot de start van de activiteit (artikelen 5 en 6);
3. De gemeente Obdam, voor het project De Caegh, gezien de
vroege indieningsdatum in 2006 en de lange behandeltijd, alsnog
in 2007 met voorrang subsidie te verstrekken;
4. Voor een totaal van € 750.000,-- :
o het subsidieplafond 2007 voor de deelverordening Duurzame
Energiepakket NH met
€ 710.000 te verhogen,
o het project “Stimuleren van het gebruik van pure plantaardige
olie (PPO) in voertuigen” te subsidiëren voor een bedrag van
€ 40.000,-- en dit in de eerstvolgende begrotingswijziging te
laten verwerken,
en deze lasten als volgt te dekken:
o EXIN-H bijdrage Bevordering Innovatieve Energietechnieken
(DE 06) met € 350.000,-- te verlagen tot € 3.350.000,--;
o De EXIN-H bijdrage Realisatie Kenniscentrum DE door ATO
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5.

6.
7.

8.

9.
3.
Wijziging Algemeen mandaat

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over ‘open
source’ software

(DE-05) ad € 400.000,-- te verlagen tot € 200.000,--.
Het nieuwe subsidieplafond deelverordening Duurzame
Energiepakket NH van € 2.390.000 te laten publiceren in het
Provinciaal Blad
Het project PPO toe te voegen aan de lijst Subsidies buiten
verordening
Te bepalen dat, indien de verkoop van aandelen DarwinD niet
doorgaan of minder oplevert, ATO voor de jaren 2008 en 2009 in
aanmerking komt voor een financiële bijdrage van maximaal
€ 400.000
Bovengenoemde besluitpunten 4, 5, 6 en 7 ter accordering toe te
zenden aan Provinciale Staten t.b.v. behandeling in haar
vergadering van 18 februari 2007
te onderzoeken of de deelverordening dient te worden herzien.

Het college besluit:
- Het algemeen mandaatbesluit aan te passen op één onderdeel, namelijk de
overdracht van het mandaat van de afdelingshoofden FB en I&A naar de
sectormanager Facilitaire Dienstverlening van directie Middelen.

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
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
- bouw twee-onder-één-kap woning op perceel Warder 76 te Warder, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Zeevang,
- verplaatsen van de manege De Beemster Ruiters naar de Nekkerweg te
Middenbeemster, gemeente Beemster,
- voor het bouwen van een woning aan de Harp, ten westen van Harp 1 te
Bennebroek,
- uitbreiden Camping De Bongerd te Harenkarspel,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- bestemmingsplan “Landgoed Hoenderdaell”, gemeente Anna Paulowna,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan “ Ouderkerk Zuid 2006”, gemeente Ouder-Amstel,
- bestemmingsplan “ Zeewegterrein e.o.” , gemeente Velsen,
6.
Beslissing op bezwaar inzake
weigering ontheffing artikel

Het college besluit:
- De bezwaarde in haar bezwaren te ontvangen, het bestreden besluit niet te
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herroepen en het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

7.
Voortzetting Landelijk
Milieuoverleg Bloembollen

Het college besluit:
- tot deelname aan de voortzetting van het Landelijk Milieuoverleg Bloembollen
(LMB) voor de periode van 2006 tot en met 2010.

8.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de heer drs. K.W.C.
Breunissen inzake de actie
LICHT UIT
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R.Fillet
Y.de Groot
M. Lansdaal
K. Grevers

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
3,
4,
5, 6
1, 2, 7, 8

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. 06-02-2007 openbaar
Datum:06-02-2007

