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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Afwijking aanbestedingsregels 

tijdelijke huisvesting cvdK en 

GS  

 

 

Het college besluit: 

1. Voor het uitvoeren van bouwkundige werkzaamheden in de villa’s Florapark 5 en 

6, ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van cvdK en GS, in te stemmen met 

afwijking van de provinciale aanbestedingsregels, die bepalen, dat voor een bedrag 

van meer dan € 211.000,- openbaar moet worden aanbesteed. 

2. Er nota van te nemen, dat voor de overige onderdelen van de verbouwing de 

aanneemsom zich dicht bij de raming bevindt en dat de totale lasten de prognose 

van 8 ton met € 27.329,-- overschrijden. Dit bedrag wordt gedekt vanuit het 

reguliere onderhoudsbudget. 

  

2. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake subsidie 

loonkosten stichting Matthias 

  

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 25 juli 2006 niet te herroepen. 

  

3. 

Draaideurconstructies en 

Solliciterende Statenleden 

 

 

Het college besluit: 

1. -  tot buiten werkingstelling van de bepaling in artikel 6 van de vigerende 

Gedragscode ambtelijke integriteit Noord-Holland: “…Voormalige provinciale 

ambtenaren worden niet binnen 2 jaar na ontslag ingehuurd voor het verrichten van 

provinciale werkzaamheden". 

- de mogelijkheden om te solliciteren naar functies of 

dienstverleningsovereenkomsten met het provinciebestuur niet als zodanig te 

beperken. 

2. -  dat (zittende) Statenleden niet langer worden uitgesloten van de mogelijkheid te 

solliciteren naar een functie als provincieambtenaar. 

  

4. 

Burgermonitor 2006 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de resultaten van de Burgermonitor 2006 en de nadere analyse 

van deze resultaten, waarin ook verwerkt het verslag van de Burgeravond van 7 

februari 2007; 

2. deze analyse toe te voegen aan het overdrachtsdossier Communicatie; 

3. de resultaten van de Burgermonitor breed bekend te maken binnen de provinciale 

organisatie; 

4. Provinciale Staten middels brief te informeren. 

5. Het NH-weekbericht elektronisch en voor degenen die dit wensen op papier 

beschikbaar te stellen. 

  

5. 

Concept- Lentebrief ILG 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de concept-Lentebrief ILG 

2. deze concept-Lentebrief vrij te geven voor bespreking met de statencommissie ILG, 

de waterschappen en het programmabureau Stelling van Amsterdam. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

3. De portefeuillehouder te machtigen opmerkingen van het college in de brief te 

verwerken. 

  

6. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer 

K.W.C. Breunissen 

(GroenLinks) betreffende 

bouw van “ varkensflats” in 

het Noordzeekanaalgebied 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

7. 
Brief gemeente 

Haarlemmermeer 

Streekplanuitwerking 

Schipholdriehoek 

 

 

Het college besluit: 

Om per brief het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 

Haarlemmermeer te verzoeken om: 

1. duidelijkheid over de gemeentelijke planvorming voor de Schipholdriehoek; 

2. een bindende tijdsplanning, waarbij 1 juli 2007 als limiet wordt gehanteerd; 

3. de andere ondertekende partijen van de Bestuursovereenkomst Omlegging A9 en 

de private betrokkenen op de hoogte te stellen van de gewijzigde aanpak en deze 

partijen om hun akkoord te vragen. 

  

8. 

Verplaatsen zweefvliegveld 

Watervlak/Castricum 

 

 

Het college besluit: 

- definitief af te zien van een combinatie van zweefvliegen en gemotoriseerd vliegen 

/   micro light air (MLA) in de gemeente Schermer en een doorstart te maken met 

het reeds genomen besluit (januari 2004) van de verplaatsing van het 

zweefvliegveld uit het Watervlak/Castricum naar de locatie Westertocht in de 

Schermer;  

- in een startdocument de vervolgstappen en financiële afspraken met betrokken 

partijen over de verplaatsing nader uit te werken; 

- gemeente Schermer schriftelijk te verzoeken gebruik te maken van de 

vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in hun bestemmingsplan Landelijk Gebied 

2003; 

- het Arcadis rapport (augustus 2004) vast te stellen, waarin een nader onderzoek 

naar de financiële haalbaarheid van de verplaatsing is uitgevoerd;  

- de betrokken partijen (gemeente Schermer, Waterleidingbedrijf Noord-Holland 

(PWN), de Eerste Zaanse Zweefvliegclub (EZZC), provincie Zuid-Holland, de 

Kennemer Zweefvlieg Club (KZC), Waterleidingbedrijf Amsterdam en de MLA 

vereniging) van haar besluit schriftelijk in kennis te stellen;  

- te blijven streven naar een (permanente) locatie voor de MLA’s in Noord-Holland 

en daarvoor als provincie een onderzoek te starten; 

- de gedeputeerde voor ruimtelijke ordening te belasten met de verdere voortgang en 

besluitvorming; 

- het GS besluit ter informatie toe te sturen aan provinciale staten. 

  

9. 

Bestemming van UNA/ ISV 2 

tweede tranche en blijvende 

noodzaak tot investering in 

 

Het college besluit: 

De resterende middelen binnen bestemmingsreserve UNA ad € 2.097.429 voor 

UNA/ ISV 2 in de tweede tranche te bestemmen voor projecten binnen de 
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Onderwerp 

 

Besluit 

stedelijke vernieuwing 

 

volgende gemeenten: 

o Waterland    maximaal  € 480.000,-    bedrijfsverplaatsing Wals 

o Velsen            € 350.000 -    project Groot Helmduin 

o Beverwijk           € 940.864 -    project Wijkerbaan 

o Zaanstad         minimaal € 326.565,-     project Inverdan/deelproject 

Figaro 

                                           

2. De directie SHV te mandateren tot het opstellen van brieven aan 

gemeenten waarin deze op de hoogte worden gebracht van onder 1. 

genoemd besluit waarbij de provincie voor deze drie of vier gemeenten 

UNA ISV middelen reserveert en aanvragen van andere gemeenten 

afwijst. 

  

10. 

Audit financiële 

rechtmatigheid subsidies 2006 

 

Het college besluit: 

1. De bevoorschotting van RTV-NH en Profor over 2006 met gebruikmaking van de 

hardheidsclausule ex artikel 24 ASN vast te stellen op 100%; 

2. de audit rechtmatigheid naar de financiele rechtmatigheid van begrotingsposten uit 

te breiden naar alle  periodieke subsidies aan instellingen die via de lijst buiten 

verordening in 2006 zijn verleend voor wat betreft de rechtmatige bevoorschotting 

van deze instellingen; 

3. te bepalen dat er geen sanctie wordt opgelegd aan de subsidieontvanger in het bij de 

audit financieel onrechtmatig bevonden dossier kleine infrastructuur (i.v.m. de te 

late melding van de aanbesteding, doch wel tijdige aanbesteding); 

4. artikel 8 deelverordening HIRB uit te leggen als “ ten hoogste 35% van de kosten 

voor fysieke verbeteringen komen voor deze subsidie in aanmerking” en bij de 

herijking van deze deelverordening het artikel duidelijker te omschrijven. 

5. artikel 5 deelverordening Sociaal Beleid met gebruikmaking van de 

hardheidsclausule in de deelverordening buiten toepassing te laten als de 

beoordeling van de subsidieaanvragen plaatsvindt aan de hand van de door GS 

jaarlijks vast te stellen thema’s en bij de herijking van deze deelverordening de 

toepassing/uitvoering van artikel 5 nader te bezien. 

  

11. 

Intentieverklaring Nationaal 

Datawarehouse 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het project Nationaal Datawarehouse  

2. De meerwaarde van Nationaal Datawarehouse voor de provincie als beheerder van 

regionale infrastructuur en regisseur op het regionale wegennet te onderkennen 

3. Vanuit een positieve grondhouding verder mee te werken aan het in samenwerking 

met andere ondertekenaars invulling geven aan kaders, principes en financiële 

consequenties van het Nationaal Datawarehouse  

4. Om die reden over te gaan tot ondertekening van de Intentieverklaring 

Ontwikkeling Nationaal Datawarehouse 

5. De portefeuillehouder V&V daartoe te machtigen  

6. Eerst te besluiten over toetreding tot het Nationaal Datawarehouse als duidelijk is 

wat zowel inhoudelijk als financieel de consequenties zijn. 

7. PS in kennis te stellen van de ondertekening van de Intentieverklaring Nationaal 

Datawarehouse. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

12. 
Vaststelling programma kleine 

infrastructuur 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. Een totaalbedrag van € 16.598.904,- in te zetten op het programma kleine 

infrastructuur 2007.  

2. De subsidieplafonds voor het programma kleine infrastructuur op te hogen naar: 

• Haarlem-IJmond  €  5.995.524,- 

• Gooi en Vechtstreek   €  3.676.657,- 

• Noord-Holland Noord           €  6.926.723,- 

3. De prioritering van de projecten per regio en de maximale financiële bijdrage per 

project vast te leggen.  

  

13. 
N201/Fietsbrug Geniedijk 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de notitie over de (bestaande en nieuwe) fietsverbinding over 

de A4 in relatie tot de (nieuwe) aansluiting van de N201 op de A4, overeenkomstig 

de afspraken die zijn vastgelegd in de Realisatieovereenkomst N201+.  

  

14. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid M.H.J. van 

der Heijde (PvdA) over 

realisering Noordboog 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

15. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid drs. K.W.C. 

Breunissen (GroenLinks) over 

de Noordboog 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

16. 

Provinciaal detailhandelbeleid 

 

 

Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van de conclusies van de statencommissies Economie, Landbouw 

en Europa (ELE) en Ruimtelijk Ordening en Volkhuisvesting (ROV) ten aanzien 

van de provinciale rol en betrokkenheid bij het detailhandelvestigingsbeleid, en de 

mogelijke varianten van het eventueel vergroten van de provinciale betrokkenheid. 

b. Conform het advies van de statencommissies ELE en ROV te concluderen dat er 

aanleiding is voor een nadere uitwerking van het detailhandelvestigingsbeleid en de 

provinciale rol daarin. 

c. Opdracht te geven aan de Directie Beleid om deze nadere uitwerking te realiseren 

door het combineren van varianten B en C; dat wil zeggen het opstellen van een 

provinciale detailhandelvisie waarbij componenten van het beleid op regionaal 

niveau worden uitgewerkt; en een plan van aanpak ter zake binnenkort ter 

besluitvorming in ons college te verwachten. 

d. De statencommissies ELE en ROV met regelmaat te betrekken bij de hoofdlijnen 

het proces van het opstellen van het detailhandelbeleid. 

e. De statencommissies ELE en ROV schriftelijk te informeren over dit besluit. 

17. 
Noordboog West 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde ‘ nadere randvoorwaarden uitvoering deelprojecten 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Noordboog West’  als toetsingskader voor de besteding van de provinciale 

middelen voor dit project en deze aan de ILG gebiedscommissie Kop en betrokken 

partijen in de regio kenbaar te maken. 

2. In te stemmen met de Aankoopstrategie Noordboog West 

3. Provinciale Staten van dit besluit met brief in kennis te stellen. 

  

18. 
Uitzonderingsclausule 

aanbestedingsregels; opdracht 

aan RIVM voor inrichting en 

beheer meetlocatie Westelijk 

Havengebied/Westpoort bij 

Hembrugterrein 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6, punt b , van de 

aanbestedingsregels inzake het verlenen van de opdracht aan RIVM voor het 

inrichten en beheer van een meetlocatie luchtkwaliteit Westelijk 

Havengebied/Westpoort voor het meten van fijn stof (PM10 en PM 2,5) en 

stikstofdioxide (NO2); 

- De directeur Beleid te machtigen aan RIVM de opdracht te verstrekken; 

- In brief RWS, directie Noord-Holland te verzoeken de komende 5 jaar een bijdrage 

te verlenen ter grootte van de helft van de met deze meetlocatie gemoeide kosten. 

  

19. 
Subsidiëren project noodhulp 

Suriname 

 

 

Het college besluit: 

1. Het Zeister Zendingsgenootschap een subsidie toe te kennen van maximaal € 

124.191,18  voor de renovatie van een basisschool te Kajapati, daarbij in verband 

met het onderwerp noodhulp over te gaan tot een voorschotverlening van 100%, en 

afhandeling van dit besluit op te dragen aan het hoofd van de sector subsidies 

2. Kennis te nemen van de voortgang van het project noodhulp Java 

3. PS over besluit 1 en 2 te informeren middels brief. 

  

20. 
Aanbevelingen bestuurlijke 

werkgroep dualisme Noord-

Holland 

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van het document “Aanbevelingen van de bestuurlijke werkgroep 

dualisme Noord-Holland”. 

  

21. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden J.H.M. 

Bond en ing. C.P.J. van Diest 

(CDA) over behoud van de 

kust  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

22. 
Sponsorverzoek 

Bevrijdingspop 

 

 

Het college besluit: 

1. Stichting Bevrijdingspop te sponsoren voor een bedrag van € 38.000 uit het 

sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De 

directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

23. 
Sponsorverzoek Opera aan het 

 

Het college besluit: 
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Besluit 

IJ 

 

1. Opera aan het IJ te sponsoren voor een bedrag van € 35.557,20 inclusief BTW uit 

het sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De 

directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

24. 

Sponsoring van het 

Fotoproject Mediapark 

 

 

Het college besluit: 

1. Het Fotoproject Mediapark te sponsoren voor € 25.000 exclusief BTW uit het 

sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De 

directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

25. 

Definitieve consequenties 

outsourcing 

 

 

Het college besluit: 

1. De organisatieonderdelen BIDOC, A&R en huismeesters, vanuit de voormalige 

afdeling OSD (Out te Sourcen Diensten), definitief op te nemen in de provinciale 

organisatie (directie Middelen) en daarbij de volgende afgeleide besluiten te 

nemen: 

a.Het inrichtingsplan voor de functies informatievoorziening en persdocumentatie      

(BIDOC) definitief vast te stellen; 

       b.De Algemeen Directeur de opdracht te geven een plaatsingsprocedure uit te   

voeren conform de in het inrichtingsplan beschreven maatwerkprocedure; 

       c. Kennis te nemen van het, ingevolge artikel 6, lid 4, sub 2 van de 

Organisatieregeling Noord-Holland 2006, definitieve besluit van de Algemeen 

Directeur om de gehele eenheid Archief & Registratie van de afdeling FB/OSD 

over te hevelen naar de nieuwe sector DIV (Documentaire 

Informatievoorziening) bij de directie Middelen; 

       d. Kennis te nemen van het, ingevolge artikel 6, lid 4, sub 2 van de 

Organisatieregeling Noord-Holland 2006, definitieve besluit van de Algemeen 

Directeur om de organisatorische eenheid ‘huismeesters’ niet te outsourcen, maar 

onder te brengen bij de sector Facilitaire Dienstverlening bij de directie 

Middelen; 

2.     Van de 145 formatieplaatsen van de afdeling Out te Sourcen Diensten er 59,9 

definitief op te nemen binnen de directie Middelen (€ 2.551.877); 

3. De Algemeen Directeur de opdracht te geven de besluiten onder 1. en 2. uit te voeren; 

4. De Ondernemingsraad te informeren over voornoemde besluiten 

  

26. 

Procedure tot gebruikmaking 

van de uitzonderingsclausules 

op de aanbestedingsregels 

voor de tijdelijke inhuur van 

HRM Adviseur MID/PD en 

OSD 

 

 

Het college besluit: 

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

overeenkomstig de aanbestedingsregels, relgel 6 punt B van de aanbestedingsregels 

inzake de opdracht tot: tijdelijke inhuur van HRM Adviseur tot 1 april bij Personele 

Dienstverlening en daarna werkzaam voor de afdeling Out te Sourcen Diensten 

(OSD). 

2. toestemming te verlenen aan de directeur Middelen om de opdracht tot uitvoering 

te verlenen. 

  

27. 
Beantwoording statenvragen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Besluit 

van het statenlid G.J.W. de 

Vries (PvdA) over gevolgen 

aanbesteding bovenregionaal 

gehandicaptenvervoer. 

  

28. 

EXIN-H, Vergroting 

bekendheid en publieksbereik 

erfgoed 

 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept voordracht en ontwerpbesluit “EXIN-H, Vergroting 

bekendheid en publieksbereik erfgoed bij regionale archiefdiensten” 

vast  te stellen. 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen:  

a. in het kader van EXIN-H programma Vergroting bekendheid en 

publieksbereik erfgoed bij regionale archiefdiensten voor in totaal € 

413.576,- als begrotingspost vast te stellen ten behoeve van 

subsidies aan de volgende projecten: 

1. maximaal € 250.000,-  aan de gemeente Hilversum voor 

Website Archiefdiensten Regio Gooi en Vechtstreek; 

2. maximaal € 163.576,-  aan de gemeente Zaanstad voor de 

publieksfaciliteiten van de nieuwbouw van het 

Gemeentearchief Zaanstad;  

b. de onder a genoemde bijdragen ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve EXIN-H, budget Programma Vergroting 

bekendheid en publieksbereik erfgoed. 

3. De subsidies te verlenen wanneer: 

1. voor beide projecten de benodigde financiële besluiten zijn 

genomen (kredietbesluit gemeenteraden) 

2. betreffende het project Website Archiefdiensten in de Regio 

Gooi en Vechtstreek de drie archiefdiensten van Hilversum, 

Naarden en Weesp de overeenkomst inzake de inrichting en 

onderhoud van de gezamenlijke website na instemming van 

de provincie (college van GS) hebben gesloten. 

4. Het onder 2a genoemde besluit te verwerken bij de 4e wijziging 

programmabegroting 2007 en de lijst Subsidies buiten verordening 

en daarna tot subsidieverlening over te gaan. 

5. Voordracht en ontwerpbesluit met bijlagen toe te zenden aan 

Provinciale Staten. 

  

29. 
Verantwoording Ross-gelden 

wachtlijsten jeugdzorg 

 

 

Het college besluit: 

1. de rapportage en verantwoording extra middelen wachtlijsten jeugdzorg vast te 

stellen. 

2. het ministerie van VWS middels bijgevoegde deze rapportage en verantwoording 

toe te zenden. 

3. het ministerie te verzoeken de extra middelen vast te stellen op € 5.938.543,-. 

  

30. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

 

Het college besluit de lijst betreffende: 
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Besluit 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan “ Hoofddorp De President” te Haarlemmermeer,  

- Bestemmingsplan Inverdan, gemeente Zaanstad,  

- Bestemmingsplan Gaasperdam, Stadsdeel Zuidoost, Amsterdam, 

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Prinses Irenestraat e.o., stadsdeel Zuider Amstel,  

- Bestemmingsplan Kortvoort, stadsdeel Amsterdam Zuidoost,  

- Bestemmingsplan Heemskerk Oost, gemeente Heemskerk, 

 

  

31. 
Gerealiseerde opbrengst 

opcenten MRB in 2006, 

ramingen opbrengsten 

opcenten 2007 tot en met 2011 

en de onbenutte 

belastingcapaciteit in 2007 en 

2008 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de gerealiseerde opbrengst opcenten MRB in 2006, van de 

raming opbrengsten opcenten 2007 tot en met 2011 en van de onbenutte 

belastingscapaciteit in 2007 en 2008. 

2. De geprognosticeerde hogere opbrengstenraming te verwerken bij de voorjaarsnota 

2007. 

  

32. 

Rechtmatigheid subsidies: 

bevoorschottingspercentage 

exploitatiesubsidies 

 

 

Het college besluit: 

Onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (hierna Asn) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van artikel 

23 lid 2 van de Asn, en daarmee de volgende subsidieontvangers in 2007, bij wijze van 

overgang, met 100% van het maximaal verleende bedrag te bevoorschotten. 

1. Stichting Artiance ten behoeve van de activiteiten van de provinciaal consulent 

kunsteducatie 

2. Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland ten behoeve van hun eigen 

activiteiten 

3. Stichting Kunst en Cultuur ten behoeve van het Centrum voor Beeldende 

Kunst en Vormgeving 

4. Stichting Kunst en Cultuur ten behoeve van de Stichting Uit in Noord-Holland 

5. Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland 

6. Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland 

7. Stichting Stelling van Amsterdam. 

  

33. 

Heroverwegingsbesluit inzake 

weigering subsidie verlening 

UNA-ISV 

 

 

Het college besluit: 

1. de heer Wals niet in zijn bezwaar te ontvangen; 

2. de gemeente Waterland in haar bezwaren te ontvangen; 

3. de bezwaren van de gemeente Waterland gedeeltelijk gegrond te verklaren; 

4. het bedrijf Wals wegens schending van het gelijkheidsbeginsel alsnog een bijdrage 

te verlenen in het kader van UNA - ISV; 

5. de hoogte van de bijdrage wordt bepaald na financiële doorlichting door een extern 

bureau;  

6. de bestreden beslissing van 16 oktober 2006, nr. 2006-38316  met inachtneming 

van het advies te herroepen. 
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Besluit 

34. 
Telefonische bereikbaarheid 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de uitkomsten van het rapport telefonisch 

bereikbaarheidsonderzoek provincie Noord-Holland 2006-2
e
 meting. 

  

35. 

Goedkeuring 

waterbeheersplan Hollands 

Noorderkwartier (HNK) 

 

 

Het college besluit: 

• Op basis van artikel 9, 3
e
 lid van de Wet op de Waterhuishouding en 

gehoord de PPC goedkeuring te verlenen aan het waterbeheersplan 

2007-2009 van Hollands Noorderkwartier; 

• het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier van dit besluit per 

brief in kennis te stellen. 

• Provinciale Staten hiervan per brief in kennis te stellen. 

  

36. 
Brief aan PS over uitvoering 

initiatiefvoorstel wegen om te 

bevaren 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met voorliggende brief aan PS, waarin wordt aangegeven op welke 

manier wordt omgegaan met het initiatiefvoorstel Wegen om te Bevaren. 

  

37. 

Advisering aanvragen artikel 

75 WVO 

 

 

Het college besluit: 

1. Het advies bij de op de provincie Noord-Holland betrekking hebbende 

aanvragen in het kader van het Plan van Scholen vast te stellen zoals 

opgenomen in bijgaande notitie op grond van artikel 75 van de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs. 

2. Het advies toe te zenden aan het agentschap CFI van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

3. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten 

4. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan de besturen en directies van de 

betreffende scholen voor voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs in Noord-

Holland en aan de betreffende gemeenten met voortgezet onderwijs of 

praktijkonderwijs in Noord-Holland. 

  

38. 
Provinciaal advies regionale 

arrangementen Zaanstad, 

Waterlandse Variant en West 

Friesland 

 

 

Het college besluit: 

1. Een positief advies uit te brengen over de aanvraag voor het 

regionale arrangement Zaanstad; 

2. Een positief advies uit te brengen over de aanvraag voor het 

regionale arrangement Waterlandse Variant; 

3. Een positief advies uit te brengen over de aanvraag voor het 

regionale arrangement West Friesland; 

4. De adviezen toe te zenden aan het CFI van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 

5. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten; 

6. Het advies ter kennisneming toe te zenden aan de verantwoordelijke 

besturen in de regio’s Zaanstad, Waterland en West Friesland. 
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 6, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 19, 20 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 3, 4, 21, 25, 26, 34, 35 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 7, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 33 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 5, 11, 12, 13, 18, 36, 37, 38 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 2, 27, 28, 29 

  

 

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. 20-02-2007 openbaar 

Datum:20-02-2007 


