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1. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid  H.Putters 

(SP) betreffende de OV-

chipkaart 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 

Aanbestedingsvorm openbaar 

vervoer Noord-Holland Noord 

 

 

Het college besluit: 

1. In het programma van eisen voor de aanbesteding van het collectief vervoer in 

Noord-Holland Noord een gegarandeerd minimum voorzieningenniveau vast te 

leggen en daarnaast ruimte te bieden aan de vervoerder om het voorzieningenniveau 

verder vorm te geven analoog aan de bij de aanbesteding van de concessies Gooi en 

Vechtstreek en Haarlem/IJmond gehanteerde prOVielensystematiek. Deze echter 

concreter in te vullen.   

2. Noord-Holland Noord als één openbaar vervoergebied aan te besteden. 

3. De concessie voor het busvervoer en het contract voor de OV-Taxi in één perceel 

aan te besteden. 

4. Provinciale Staten middels brief te informeren. 

  

3. 

Uitvoering maatregelen 

Dynamisch 

verkeersmanagement A8-A9 

 

 

Het college besluit: 

1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) Programma 

Weginfrastructuur de voordracht “Verkeersmanagement A8-A9” en ontwerpbesluit 

vast te stellen. 

2. Provinciale Staten voor te stellen  

a. in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland 

(EXIN-H) porgramma Weginfrastructuur t.b.v. het project 

Verkeersmanagement A8-A9 voor de maatregel 

“optimalisering van de VRI’s “ een krediet beschikbaar te 

stellen van € 535.500,--; 

b. het onder a. genoemd krediet  te activeren (25 jaar; rente 

5%) en de daarmee samenhangende kapitaallasten te dekken 

uit de opcentenverhoging in het kader van EXIN-H. 

3.  De voorliggende voordracht en ontwerpbesluit ter besluitvorming toe te sturen aan 

Provinciale Staten. 

  

4. 
Startnotitie Omlegging A9 

Badhoevedorp 

 

 

Het college besluit: 

1. Te reageren op de Startnotitie Omlegging A9 Badhoevedorp middels brief; 

2. PS actief te informeren middels brief. 

  

5. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid H.W.J. 

Peperkamp (PvdA) 

betreffende toekenning 

subsidie aan de Stichting 

Poortwachter 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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6. 

Uitvoering motie 5-1 

 

 

Het college besluit: 

- Uitvoering te geven aan motie 5-1 door een proef uit te voeren waarbij oudere 

werknemers opgeleid worden tot bedrijfsmentor en ingezet worden voor de 

begeleiding van jonge nieuwe werknemers op de werkvloer. 

- De motie hiermee als afgehandeld te beschouwen 

- Dit besluit plus bijlage ter kennisname voor te leggen aan de cie ELE (of haar 

opvolger) 

- De gedeputeerde EZ te machtigen e.e.a. af te handelen conform dit besluit. 

  

  

7. 

Samenwerkingsovereenkomst 

en financiering Zijkanaal B 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor het project herinrichting 

Zijkanaal B; 

2. Bij de Voorjaarsnota 2007 aan PS voor te stellen een budget van € 868.100,-- 

beschikbaar te stellen onder voorwaarde dat het bedrag in 2007 daadwerkelijk 

wordt uitgegeven; 

3. Gedeputeerde Schipper  te machtigen om namens het college de 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen onder het maken van het voorbehoud 

dat PS de financiële middelen beschikbaar stellen. 

  

8. 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-

Holland Noord: opdracht voor 

uitoefening van dienst van 

algemeen economisch belang 

 

 

Het college besluit: 

a. te constateren dat  

• het op 26 september 2006 (nummer 2006-51923) definitief besloten heeft tot 

oprichting van en deelneming in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-

Noord NV, daarmee uitvoering gevend aan PS-motie 10-1 van 12 januari 2004 

die oproept tot meer samenhang in de activiteiten in de regio voor het 

versterken van de economie; 

• ook andere provincies participeren in regionale ontwikkelingsmaatschappijen: 

Noord-Brabant (BOM) , Limburg  (LIOF), Flevoland (OMFL), Gelderland en 

Overijssel (NV Oost), Groningen, Drenthe en Friesland (NOM); 

• nog niet is vastgelegd op welke de wijze de financieel/juridische relatie van de 

provincie Noord-Holland tot het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

vormgegeven zal worden; 

 

b. de activiteiten waarvoor het uit oogpunt van efficiëntie en effectiviteit noodzakelijk 

is dat de coördinatie plaatsvindt op het niveau van de totale regio Noord-Holland 

Noord, en die alle eenduidig zijn gericht op versterking van de regionale economie 

en stimulering van de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord (hetgeen moet 

leiden tot een evenwichtiger woon-werkbalans in deze regio), en die kunnen 

worden gevat onder de hierna genoemde programmalijnen 1 t/m 4, aan te merken 

als ‘dienst van algemeen economisch belang’ 

 

1. Promotie en Acquisitie;  het behouden en stimuleren van de groei van het bestaande 

bedrijfsleven in Noord-Holland Noord, alsmede het begeleiden van bedrijven bij 

verplaatsing of uitbreiding en het aantrekken van nieuwe bedrijven in deze regio: 
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2. (Her)ontwikkeling van bedrijvenlocaties;  het afstemmen en begeleiden van  

de ontwikkeling, uitgifte en/of herstructurering van bedrijventerreinen in Noord-

Holland Noord 

 

3. Structuurversterking, innovatie en ontwikkeling;  het stimuleren van ontwikkeling en 

innovatie bij bedrijven en het versterken van de economische structuur op het gebied 

van toerisme, plattelandsvernieuwing/agribusiness, maritieme bedrijvigheid, 

innovatieve bouw en de cluster energie in Noord-Holland Noord in gevallen waarbij 

sprake is van een belang dat de gemeentegrenzen overstijgt 

 

4. Begeleiding van regionale investeringsinitiatieven. 

 

c. het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. voor een periode van in 

principe vier jaren te belasten met de uitvoering van hierboven onder b. genoemde 

dienst van algemeen economisch belang, en het de verplichting op te leggen om 

met inachtneming van de beleidskaders zoals vastgesteld door het Regionaal 

Economisch Overleg Noord-Holland Noord al datgene te doen wat nuttig en 

noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van het gebied dat wordt 

gevormd door de regio’s  Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-

Kennemerland. 

d. dat gedurende de periode dat het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. 

is belast met de dienst zoals hierboven onder c. vermeld,  provincie verplicht zal 

zijn om met betrekking tot alle in dit kader relevante activiteiten die de 

gemeentegrenzen overstijgen, gebruik te maken van de diensten van de N.V. 

e. in overeenstemming met de beschikking ter zake van de Commissie ven de 

Europese Gemeenschappen van 28 november 2005 (2005/842/EG), het 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. voor de uitoefening van de 

openbare dienstverlening per kalenderjaar een compensatie te verstrekken op basis 

van het aantal ingezette uren tegen marktconforme tarieven, waarbij de hoogte van 

de tarieven in de opdrachtverlening aan het Ontwikkelingsbedrijf nog nader zullen 

worden vastgelegd. De compensatie zal in 2007 maximaal € 1.200.000,- (excl. 

BTW) bedragen, doch nooit meer dan de werkelijke kosten die gemoeid zijn met de 

uitvoering van de hierboven genoemde taken, rekening houdend met een redelijke 

winst en verminderd met de opbrengsten ontvangen van derden. 

f. met betrekking tot de onder e. vermelde compensatie aan het Ontwikkelingsbedrijf 

Noord-Holland Noord N.V. de verplichting  op te leggen: 

- ieder kwartaal een financiële rapportage te overleggen over de opbrengsten en 

kosten die samenhangen met de uitoefening van de openbare dienstverlichting, 

alsmede een door een accountant goedgekeurde jaarrekening; 

- bedragen die de compensatie zoals hierboven vermeld onder e. te boven gaan 

terug te betalen, waarbij een overcompensatie van niet meer dan 10% van het 

bedrag van de jaarlijkse compensatie mag worden verrekend met het 

compensatiebedrag van het volgende jaar. 

g. de gedeputeerde voor economische zaken te machtigen een en ander conform dit 

besluit af te handelen. 

 

  

9. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid H.W.J. 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Peperkamp (PvdA) over fusie 

Nuon en Essent 

  

10. 
Ecologische verbinding 

Omval-Kolhorn 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het inrichtingsplan en het beheerplan voor de ecologische 

verbinding Omval-Kolhorn.  

2. Om ten laste van het Investeringsbudget Landelijk Gebied een bedrag van € 

1.389.500,- beschikbaar te stellen voor voorbereiding en de inrichting van de 

provinciale terreinen als moerasgebied, dit middels plaatsing van het project op de 

ILG-deel B lijst. 

3. Om ten laste van het PMI (onderdeel ontsnipperingsplan) een bedrag van € 47.000,- 

te bestemmen ten behoeve van de ontsnippering van de N248. 

4. In te stemmen met de beheerovereenkomst met Staatsbosbeheer en de gedeputeerde 

natuur te machtigen de overeenkomst te redigeren. 

5. Het beheer van de ecologische verbinding voor een periode van 10 jaar af te kopen 

ten laste van het Investeringsbudget Landelijk Gebied voor een bedrag van € 

893.000,-.  

6. Een bedrag van € 15.000,- (50% van de inrichtingskosten), ten laste van het budget 

van de Blauwe Loper, bij te dragen aan de realisatie van een kanooverstapplaats en 

een wandelpad en het beheer van deze voorzieningen ten laste te brengen van het 

beheerbudget van de provinciale kanalen. 

7. Bij de integrale ontwikkeling van groenprojecten de gevolgen voor de 

muskusrattenbestrijding te betrekken en over dit punt afspraken te maken met de 

waterschappen in het jaarlijks op te stellen het Beleidsplan Uitvoering 

Muskusrattenbestrijding Noord-Holland. 

8. De toepassing van vrijkomend baggerslib uit waterwegen voor de inrichting van 

natuurgebieden te onderzoeken, daarmee werk met werk te maken en zo mogelijk 

inkomsten te genereren. 

  

11. 
Verduurzaming van het 

provinciale wagenpark 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de rapportage over verduurzaming en aanbesteding van het 

provinciale wagenpark; 

- Met deze rapportage, motie 8-20 over verduurzaming van het wagenpark te hebben 

beantwoord; 

- De voorbereidingen voor de aanbesteding van het wagenpark te continueren, 

waarbij full operational lease, vervanging van het wagenpark binnen 2 jaar en 

verduurzaming van het wagenpark de uitgangspunten vormen. De totale kosten 

worden geschat op € 2.337.500,- na 2 jaar. Voor deze kosten is dekking in de 

begroting. Omdat de werkelijke kosten pas in augustus 2007 bekend zullen zijn, 

kan op dat moment pas worden bepaald of er extra middelen nodig zijn. Dit zal dan 

aan PS worden voorgelegd; 

-      Te kiezen voor de maximale duurzame variant: de meest schone brandstof mix, 

waarbij zoveel mogelijk gekozen wordt voor aardgasvoertuigen indien het 

voertuiggebruik dit toelaat, onder voorwaarde dat de provincie in deze 

aanbesteding geen geld beschikbaar stelt voor tankvoorzieningen e.d. 

- Bij de begrotingsbehandeling voor 2008 PS met een uitgewerkt leaseplan voor het 

wagenpark te komen, vergezeld gaande van het verzoek jaarlijks een bedrag te 

reserveren voor de uitvoering van dit plan; 

- PS actief informeren door verzending van brief. 
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12. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer D. 

Graatsma (SP), inzake 

overschrijding waterpeil 

Amstelmeerboezem 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

13. 

Verzuimprotocol Provincie 

Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

a) Het ‘Verzuimprotocol Provincie Noord-Holland’ in principe vast te stellen en ter 

instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad; 

b) De portefeuillehouder Personeel & Organisatie te machtigen het ‘Verzuimprotocol 

Provincie Noord-Holland’ definitief vast te stellen na instemming van de 

Ondernemingsraad. 

c) Het ‘Reglement Ziekteverzuim Provincie Noord-Holland’ bij de definitieve 

vaststelling van het ‘Verzuimprotocol Provincie Noord-Holland’ in te trekken. 

  

14. 
Uitzondering op de 

aanbestedingsregels: bureau 

Roosemalen 

 

 

Het college besluit: 

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

a), aangezien de opdracht aansluit bij een reeds in opdracht van de provincie in 

uitvoering zijnde dienst en tevens vooraf aannemelijk is gemaakt dat uitvoering 

door dezelfde opdrachtnemer efficiënter, sneller en daardoor goedkoper zal zijn, 

met dien verstande dat de waarde van de nieuwe opdracht niet meer dan 50% van 

de waarde van het reeds in uitvoering zijnde dienst draagt  en evenmin het totaal 

van beide opdrachten er alsnog toe leidt dat het Europese drempelbedrag wordt 

overschreden. 

  

15. 

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 vier woningen aan de IJweg tussen nummer 152 en nummer 

170 te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer,  

- bouw dubbel bewoonde stolp en vrijstaande kaakwoning, bouwplan Middelie 42 te 

Middelie, gemeente Zeevang,  

- voor het bouwen van  een woning aan de Harp, ten westen van Harp 1 te 

Bennebroek,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- bestemmingsplan De Pijp, stadsdeel Oud Zuid, gemeente Amsterdam,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan Assum-Weeg, gemeente Uitgeest, 

  

16. 

Uitwerking Streekplan NHN: 

Vroonermeer-Noord 

 

 

Het college besluit: 

De ontwerpuitwerking van het Streekplan Noord-Holland Noord Vroonermeer Noord 

- vast te stellen: 

- ter visie te leggen; 

- toe te zenden aan de gemeenten Alkmaar en Broek op Langendijk; 
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- toe te zenden aan Provinciale Staten. 

  

17. 
Verslag van vastgoedmissie 

New York (VS) van 29 

november tot 3 december 

2006 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het verslag van de vastgoedmissie New York (VS), onder 

leiding van gedeputeerde A.M.C. Hooijmaijers, van 29 november – 3 december 

2006. 

2. Het verslag ter kennis te brengen van provinciale staten. 

  

18. 

Branchedocument Gevaarlijk 

Afval 

 

 

Het college besluit: 

- Het branchedocument  Gevaarlijk Afval vast te stellen, conform het 

Uitvoeringsprogramma “Op de branche betrokken”. 

  

19. 
Vaststelling soortenlijst en 

maatregelen voor 

soortbescherming (ILG) 

 

 

Het college besluit: 

- De in de bijlage genoemde soorten en maatregelen in aanmerking te laten komen 

voor subsidie uit het ILG budget soortbescherming, 

- Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad. 

  

20. 

Incidentele subsidie 

halteverhoging gemeente 

Haarlem 

 

 

Het college besluit: 

a) € 323.430,00 toe te kennen aan de gemeente Haarlem als incidentele subsidie voor 

het project toegankelijk maken van bushaltes langs buslijn 2 in Haarlem. 

b) In afwijking van artikel 3, sub m van het Algemeen mandaatbesluit GS, de 

uitvoering van het besluit op te dragen aan de directeur SHV. 

  

21. 
Verhoging budgetplafond 

mechanische verkeerstellingen 

 

 

Het college besluit: 

Het budget voor de opdracht met de firma Dinaf Traffic Control te verhogen in 

afwachting van Europese aanbesteding. 

  

22. 

Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake provinciale 

subsidie WSF 

 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarden te ontvangen in de bezwaren; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 31 oktober 2006, nr. 2006-52315 niet te herroepen. 

  

23. 
Subsidieverlening Anti 

Discriminatie Bureau Haarlem 

 

 

Het college besluit: 

- aan het ADB regio Haarlem een incidentele projectsubsidie te verlenen van 

maximaal € 134.000,-- inclusief alle bijkomende kosten; 

- een voorschot te verlenen van 80%, oftewel € 107.200,-- 

- de subsidieaanvrager middels bijgevoegde brief te informeren 

- ter ondersteuning van de activiteiten van de subsidieaanvrager in te stemmen met de 

bijgevoegde brief richting gemeenten en deze te ondertekenen en te verzenden 

  

24. 
Versoepeling 

detacheringenbeleid bij 

boventalligen en FPU-

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het bereiken van overeenstemming in het overleg met 

vakorganisaties van overheidspersoneel in de commissie voor het Georganiseerd 
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gerechtigden 

 

Overleg van 29 september 2006 en 13 december 2006 ten aanzien van het 

voorgenomen GS-besluit van 22 augustus 2006 t.w. 

a. nota versoepling detacheringen beleid bij boventalligen 

b. nota FPU-gerechtigenden 

2. Genoemde voorgenomen besluiten hiermee alsnog definitief vast te stellen en toe te 

voegen aan het Sociaal Plan 2003-2007, 

3. Uw besluit in het Provinciaal blad te publiceren. 

  

25. 

Vaststelling resultaten GO 22 

februari 2007 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de overeenstemming die in de commissie voor het 

Georganiseerd Overleg  (GO) van 22 februari 2007 is bereikt over het 

voorgenomen besluit van het College van GS d.d. 5 december 2006 om in te 

stemmen met de uitgangspunten die in bijgaande notitie zijn opgenomen om tot een 

vervolg op de RRAO te komen. 

2. Genoemd voorgenomen besluit hiermee definitief vast te stellen. 

 

26. 
Overdrachtsdossiers 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de overdrachtsdossiers; 

2. de portefeuillehouders en de algemeen directeur te machtigen een eindredactie op 

de dossiers te plegen. 

  

27. 
Agenda voor de toekomst 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de Agenda voor de Toekomst 

- De Agenda aan te bieden aan Provinciale Staten 

  

28. 
Brief van de heer J. Blakborn 

te Broek in Waterland 

 

 

Het college besluit: 

- De heer J. Blakborn te antwoorden op diens vragen betreffende het proces rondom 

het bouwplan Veenderijvaart in Broek in Waterland. 

 

 

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 5, 6, 7, 8,  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 11, 28 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 12, 13, 14, 24, 25, 26, 27  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 15, 16, 17, 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 22, 23,  

  

 

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.  



 

 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 maart 2007  

 

8 

 

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 13-03-2007 openbaar 

Datum:13-03-2007 


