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OPENBARE BESLUITENLIJSTVAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 januari 2007
Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over het
reorganisatieproces
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over de
implementatie van INK in de
provinciale organisatie
3.
Voorstel tot afwijking van de
provinciale
aanbestedingsregels

4.
Sponsoring van de Ronde van
het Groene Hart

5.
Procedure tot gebruikmaking
van de uitzonderingsclausules
op de aanbestedingsregels
voor de tijdelijke inhuur van
adviseur Pensioen,
Arbeidsvoorwaarden, Fiscale
en Financiële zaken

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het gebruik maken van de uitzonderingsbepaling als bedoeld in
regel 6, ad. 1 onder b. van de provinciale aanbestedingsregels waardoor de inzet
van DPA Flex voor het inhuren van een tijdelijke directiecontroller kan worden
verlengd tot 1 maart 2007.
2. De directeur SHV opdracht te geven om de opdracht tot verlenging van de inhuur
af te handelen.

Het college besluit:
1. De Ronde van het Groene Hart (25 maart 2007) te sponsoren voor € 30.000 uit het
sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De
directeur Middelen hiervoor te mandateren.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, punt B van de aanbestedingsregels inzake
de opdracht tot:
- tijdelijke inhuur van bureau PeArFiAdvies als adviseur met ingang van 1
januari 2007 tot 1 juli 2007, inclusief 2 maal optie tot verlenging van 6
maanden.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Middelen om de opdracht tot uitvoering
te verlenen.

6.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
Agema (fractie Agema) inzake
aanvullende vragen
subsidierelatie met GGZ
Noord-Holland-Noord
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7.
UNA SCI, Museum Broeker
Veiling

8.
Uitvoering van de stedelijke
vernieuwing Den Helder

Besluit

Het college besluit:
1. De concept voordracht, ontwerpbesluit en projectnota “UNA SCI bijdrage
Museum Broeker Veiling” vast te stellen.
2. Aan PS voor te stellen:
a. Een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 1.400.000,- ten behoeve van
een subsidie aan de Stichting Museum Broeker Veiling in Langedijk voor
uitbreiding van het Museum Broeker Veiling;
b. De onder 2a genoemde bijdrage ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve UNA, budget Programma Sociaal Culturele
Infrastructuur.
c. Het onder 2a genoemde besluit te heroverwegen wanneer voor 1 juli 2007 de
financiële dekking van het project nog niet rond blijkt te zijn en bovendien bij
onvoldoende financiële dekking eveneens voor 1 oktober 2007 geen
overeenstemming is bereikt met de provincie over een aangepast plan dat
uiterlijk 1 januari 2008 moet worden gegund.
3. Het onder 2. genoemde besluit te verwerken bij de 2e wijziging
programmabegroting 2007 en de lijst Subsidies buiten verordening en daarna tot
subsidieverlening over te gaan wanneer aan de onder 2c genoemde voorwaarden is
voldaan;
4. Tot voorschotverlening over te gaan waneer het project qua financiële dekking
rond is, gegund is en de vereiste vergunningen zijn verleend zijn.
5. De reservering van € 1.200.000,- voor de totstandkoming van het Inzichtcentrum
Noord-Holland Midden vanuit de onder 2b genoemde reserve te laten vervallen.
6. Voordracht en ontwerpbesluit met bijlagen toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de conceptSamenwerkingsovereenkomst (SOK) en de CV- overeenkomst t.b.v. de Stedelijke
Vernieuwing in Den Helder;
2. In beginsel in te stemmen met de oprichting van de besloten vennootschap Zeestad
Beheer BV t.b.v. de Stedelijke Vernieuwing in Den Helder conform
conceptstatuten;
3. Het ontwerp GS-besluit tot oprichting van de besloten vennootschap Zeestad
Beheer BV t.b.v. de Stedelijke Vernieuwing in Den Helder, inclusief de
conceptstatuten aan provinciale staten toe te zenden, teneinde de staten ingevolge
artikel 158, lid 2 van de Provinciewet in de gelegenheid te stellen hun wensen en
bedenkingen ter kennis van gedeputeerde staten te brengen;
4. Gedeputeerde A.M.C.A. Hooijmaijers te machtigen de
Samenwerkingsovereenkomst en de CV-overeenkomst te ondertekenen namens de
provincie;
5. Gedeputeerde A.M.C.A. Hooijmaijers te machtigen de conceptstatuten van de
besloten vennootschap Zeestad Beheer BV te ondertekenen namens de provincie na
de consultatie van PS, mits PS geen wezenlijke bedenkingen hebben geuit dan wel
wijzigingen voorstaan, alsmede na goedkeuring door de minister van BZK;
6. Onder voorwaarde dat Zeestad CV en Zeestad BV zijn opgericht, met
gebruikmaking van artikel 24 (hardheidsclausule) in de Algemene
Subsidieverordening NH 1998 en in afwijking van artikel 23 lid 2 (maximaal 80%
bevoorschotting van het bedrag waarop vermoedelijk aanspraak kan worden
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gemaakt), de reeds gereserveerde UNA/ISV2-bijdrage € 6,9 miljoen exclusief
BTW (besluit GS d.d. 16/5/2006, nr. 2006-25920) voor de zes beschreven
deelprojecten in Den Helder in een keer voor het totale bedrag over te maken aan
Zeestad CV en daartoe het besluit tot reservering zoals vermeld in de brief van 23
november 2006, nr. 2006-35499 om te zetten in een subsidieverlening aan Zeestad
CV;
7. Dat Den Helder de gegevens, genoemd in de brief van 23 november 2006, die
noodzakelijk zijn om de gereserveerde bijdrage om te zetten in de
subsidieverlening, aanlevert zodra deze bekend zijn, doch uiterlijk voor 1 januari
2008, teneinde de gelden te kunnen verantwoorden binnen de UNA/ISV2systematiek;
8. Ook de bijdrage van het ministerie van VROM die via de provincie zal worden
ingebracht in een keer voor het totale bedrag over te maken aan Zeestad CV.
9. Met betrekking tot de onder punt 9 genoemde bijdrage, met het oog op de
verantwoording en om de mogelijkheid tot (bij)sturing te behouden, aan de
gemeente Den Helder de voorwaarde te stellen om besluiten van zwaarwegend
belang te agenderen voor de stuurgroep stedelijke vernieuwing Den Helder;
10. Te bevorderen dat de reeds aan gemeente Den Helder verleende ISV 2 gelden in
een keer voor het totale bedrag worden overgemaakt aan Zeestad CV door het
gemeentebestuur daarop te wijzen.
11. Provinciale Staten te consulteren en te informeren middels brief.

9.
Kwartaalrapportage
Rechtmatigheid

10.
Reactie van GS op het rapport
van PWC ten behoeve van de
werkgroep

11.
Ruimtelijk Plan Landelijk
Gebied “ Wonen in het Groen
Heiloo/Limmen”

12.
1e wijziging
Programmabegroting 2007

13.

Het college besluit:
- de kwartaalrapportage rechtmatigheid 2006 vast te stellen,
- de rapportage toe te zenden via bijgaande brief aan de Rekeningencommissie.

Het college besluit:
- Het standpunt van het college met betrekking tot het rapport van PWC ten behoeve
van de werkgroep Thermometer vast te stellen.
- Dit standpunt ter kennis te brengen aan de Rekeningencommissie.

Het college besluit:
1. Het Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied Wonen in het Groen Heiloo/Limmen vast te
stellen als gemeenschappelijk kader voor de ontwikkeling en uitvoering van
ruimtelijke initiatieven in het plangebied.
2. a. Kennis te nemen van de Landbouw Effect Rapportage.
b. In te stemmen met de wijze waarop het advies uit de Landbouw Effect
Rapportage is verwerkt in het Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied.

Het college besluit:
a. De ontwerp – 1e programmabegrotingswijziging 2007 vast te stellen.
b. De 1e programmabegrotingswijziging 2007 toe te zenden aan provinciale
Staten ter vaststelling.
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Budgetoverheveling van RES
ten behoeve van
Ontwikkelingsbedrijf NHN

Het college besluit:
1. bij de eerstvolgende begrotingswijziging aan provinciale staten voor te stellen een
budgettair neutrale wijziging ter grootte van € 1.200.000,- van de post ‘Subsidies
regionale stimuleringsprogramma’s (RES-en)’ ,zijnde de som van de bijdragen
voor ‘Halter in Balans’ en ‘Kop en Munt’, naar een post ‘subsidie
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord’ aan te brengen;
2. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord als zodanig voor € 1.200.000,- op
te nemen op de lijst van subsidies buiten verordening.

14.
Evaluatie investeringsfonds
RON

15.
Verlenging contract
programmanager ILG

16.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de evaluatie van het investeringsfonds van de RON als
tussenrapportage en de conclusie daarvan te onderschrijven dat het
investeringsfonds is gebruikt ten behoeve van projecten ter uitvoering van het
Masterplan NZKG die in overeenstemming zijn met streekplan en structuurplan, en
dat daarbij is gehandeld conform de hiervoor opgestelde beoordelingscriteria.
- de evaluatie als tussenrapportage aan Provinciale Staten toe te zenden.

Het college besluit:
a.
In te stemmen met het gebruik maken van de uitzonderingsbepaling als bedoeld
in regel 6, ad 1 onder a. van de provinciale aanbestedingsregels waardoor de inzet
van de interim-programmamanager Investeringsbudget Landelijk Gebied wordt
verlengd tot 1 april 2007
b.
De directeur Beleid opdracht te geven om de opdracht tot inhuur af te handelen.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- voor het bouwen van 7 woningen aan de Dalweg 21a en b te Hilversum,
- voor het oprichten van woon- en winkelruimten aan de Dorpsstraat 6 tot en met 12
te Aalsmeer,
- bouw multifunctioneel centrum op een voormalig sportveld te Zuidoostbeemster,
gemeente Beemster,
- bouw bedrijfswoning achter Laanweg 14a te Oudkarspel, gemeente Langedijk,
- realiseren buitenterras in binnentuin Noordeinde 41-43 te Monnickendam,
gemeente Waterland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan “ ’t Horntje ”, gemeente Texel,
- bestemmingsplan Dorpskom 2000, gemeente Castricum,
- bestemmingsplan De Woude, gemeente Castricum,

17.
Rechtmatigheid subsidies,
tijdigheid indienen vijf
aanvragen

Het college besluit:
- met toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening NoordHolland 1998 (ASN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van de in
artikel 10, eerste lid van de ASN opgenomen indieningstermijn voor
projectsubsidies en daarmee vijf aanvragen voor projecten van Stichting Overleg
Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland in behandeling te nemen.
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18.
Locatiegebonden Subsidie

Besluit

Het college besluit:
- Akkoord te gaan met het voorstel voor de verdeling van de Rijkssubsidie BLS voor
het jaar 2006, voor de overige gemeenten en de gemeenten te informeren.

19.
Vaststelling
Het college besluit:
subsidieverordening jeugdzorg 1. De concept- statenvoordracht en het ontwerpbesluit met betrekking tot de herziene
Noord-Holland 2007
Subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 vast te stellen.
2. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te
sturen aan provinciale staten door middel van brief.
3. De herziene verordening, na vaststelling door PS, te publiceren in het Provinciaal
Blad.
20.
Pilot De Ronde Hoep:
Het college besluit:
Ouderkerkerplas als alternatief - om Provinciale Staten voor te stellen de Ouderkerkerplas niet langer mee te nemen
voor of aanvulling op
als alternatief voor of aanvulling op calamiteitenberging in De Ronde Hoep.
calamiteitenberging in De
Ronde Hoep
21.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake
bodemverontreiniging Broek
in Waterland

22.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake
bodemverontreiniging Broek
in Waterland

Het college besluit:
1. de bewonerscommissie Wagengouw Broek in Waterland niet, maar bezwaarde wel
in het bezwaar tegen het besluit van 4 januari 2006 te ontvangen;
2. het bezwaar deels gegrond te verklaren;
3. het besluit van 28 juni 2004, van 25 januari 2005 en het bestreden besluit van 4
januari 2006 voor wat betreft de vaststelling van de gevalsdefinitie, ernst en
urgentie als volgt te herzien: ‘ met betrekking tot de locatie Wagengouw 32 /
Westweer te Broek in Waterland, is sprake van een geval van ernstige bodem- en
waterbodemverontreiniging’;
4. de besluiten van 28 juni 2004 en van 25 januari 2005 voor wat betreft de
vaststelling van het saneringsplan in stand te laten, waarbij wij het saneringsplan
beschouwen als een deelsaneringsplan voor de landbodem;
5. de besluiten van 28 juni 2004 en 25 januari 2005 voor wat betreft de voorwaarden
als volgt aan te vullen: ‘ Daar waar de verontreinigde bodem grenst aan de
Parallelsloot Wagengouw, een deugdelijke beschoeiing moet worden aangebracht
en dat hierachter in een strook van twee meter schone klei moet worden
aangebracht ter dikte van de ter plaatse noodzakelijke leeflaag;
6. de besluiten van 28 juni 2004 en 25 januari 2005 als volgt aan te passen: in
voorschrift 14 het woord “ tot” te vervangen door “onmiddellijk voorafgaand”.
7. het bestreden besluit van 4 januari 2006 voor wat betreft de instemming met het
saneringsplan in stand te laten, waarbij wij het saneringsplan beschouwen als een
deelssaneringsplan voor de waterbodem.

Het college besluit:
1. bezwaarde in het bezwaar tegen het besluit van 28 juni 2004 te ontvangen;
2. het bezwaar deels gegrond te verklaren;
3. het besluit van 28 juni 2004, van 25 januari 2005 en het bestreden besluit van 4
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4.

5.

6.
7.

januari 2006 voor wat betreft de vaststelling van de gevalsdefinitie, ernst en
urgentie als volgt te herzien: ‘met betrekking tot de locatie Wagengouw 21 /
Westweer te Broek in Waterland, is sprake van een geval van ernstige bodem- en
waterbodemverontreiniging’;
de besluiten van 28 juni 2004 en van 25 januari 2005 voor wat betreft de
vaststelling van het saneringplan in stand te laten, waarbij wij het saneringsplan
beschouwen als een deelsaneringsplan voor de landbodem;
de besluiten van 28 juni 2004 en 25 januari 2005 voor wat betreft de voorwaarden
als volgt aan te vullen: ‘Daar waar de verontreinigde bodem grenst aan de
Parallelsloot Wagengouw, een deugdelijke beschoeiing moet worden aangebracht
en dat hierachter in een strook van twee meter schone klei moet worden
aangebracht ter dikte van de ter plaatse noodzakelijke leeflaag;
de besluiten van 28 juni 2004 en 25 januari 2005 als volgt aan te passen: in
voorschrift 14 het woord “tot” te vervangen door “ onmiddellijk voorafgaand”.
het bestreden besluit van 4 januari 2006 voor wat betreft de instemming met het
saneringsplan in stand te laten, waarbij wij het saneringsplan beschouwen als een
deelsaneringsplan voor de waterbodem.

23.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over evaluatie
van de reorganisatie
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

Y. de Groot
M. Lansdaal
C. v. Twuijver
K. van Eerde

tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 42 40
tel. (023) 514 13 80

over de nummers:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 20, 23
8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18
14, 15, 21, 22
7, 19,

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. 09-01-2007 openbaar
Datum:09-01-2007

