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1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer R.E. 

Vis (VVD) over druk verkeer 

op de Ceintuurbaan in Bussum 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer R.E. 

Vis (VVD) over bus/trein 

aankomst- en 

vertrekinformatie 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid drs. W.J.M. 

Holthuizen inzake 

Faunabeleid 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 
Mandaatbesluit LNV Dienst 

Landelijk Gebied Noord-

Holland 2007  

 

Het college besluit: 

- het Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied Noord-Holland 2007 vast te 

stellen. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer D. 

Graatsma (SP) over 

afhandeling van 

bezwaarschriften tegen 

personeelsbesluiten 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 

Voorstel om gebruik te maken 

van de derde 

uitzonderingsclausule van de 

provinciale 

aanbestedingsregels voor het 

continueren van de inhuur van 

een medewerker Oracle DBA 

 

 

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 opdracht tot: 

- 8 maanden continueren van de inhuur van een medewerker Oracle DBA 

bij de firma Quant Systems Europe b.v. (opdracht waarvan kan worden 

aangetoond dat er onvoldoende geschikte gegadigden zijn); 

2. Toestemming te verlenen aan het hoofd van afdeling I&A om na goedkeuring een 

brief voor een vervolgopdracht verzenden. 

  

7. 
Procedure tot gebruikmaking 

van de uitzonderingsclausules 

op de aanbestedingsregels 

voor de tijdelijke inhuur van 

een interim financieel 

 

Het college besluit: 

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

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de aanbestedingsregels 

inzake de opdracht tot: 

        -      tijdelijke inhuur van een interim financieel beleidsmedewerker met 
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beleidsadviseur AFD 

 

terugwerkende kracht van 14 februari tot 1 mei 2007. 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur van de directie Middelen om de opdracht 

tot uitvoering te verlenen. 

  

8. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw S. 

Akkaya (PvdA) naar 

aanleiding van uitkomsten 

rapport “ Basisschooladviezen 

en etniciteit”  

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

9. 

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. 
- bouw supermarkt en winkelruimten met bovenwoningen aan de Rijperweg 50 en 52 

te Middenbeemster, gemeente Beemster,  

- realiseren woonzorgvoorziening aan de Voorburggracht 77 te Zuid-Scharwoude, 

gemeente Langedijk,  

- voor het uitbreiden van een woonhuis aan het Willem Alexanderplein 2 te 

Bennebroek,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan Agrarische Hulpbedrijven Beemster 2003,  

- bestemmingsplan Overhoeks, gemeente Amsterdam,  

  

10. 
100% bevoorschotting 

Stichting De Kustbus 

 

Het college besluit: 

- In afwijking van artikel 23, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN), onder toepassing van artikel 24 van de AsN, een voorschot 

van 100% te verlenen op de bij beschikking van 4 juli 2006 verleende subsidie aan 

Stichting De Kustbus; 

- De Sectormanager Subsidies te machtigen voor de uitvoering van dit besluit. 

  

11. 
Bereikbaarheid Kust Velsen-

Castricum/verstrekken 

incidentele subsidie 

 

 

Het college besluit: 

- In het kader van een beter  bereikbaarheid van de Noord-Hollandse kust op grond 

van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan de gemeente 

Castricum een budgetsubsidie te verstrekken van maximaal € 19.000,- (exclusief 

BTW) voor de uitvoering van een integraal onderzoek naar de haalbaarheid tot het 

vergroten van de fietsenstalling nabij het strandplateau. 

- De Sectormanager Subsidies te machtigen voor de uitvoering van dit besluit; 

- Akkoord te gaan met bijgaande budgetoverheveling. 

  

12. 

Verslag werkbezoek 

Gedeputeerde Schipper 

BioFach 2007 te Nürnberg  

 

 

Het college besluit: 

a. Het verslag van het werkbezoek aan de BioFach 2007 voor kennisgeving aan te 

nemen; 

b. Het verslag ter informatie aan PS te zenden. 
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13. 

Bedrijventerrein Jaagweg 

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de voorovereenkomst Ontwikkeling Regionaal 

Bedrijventerrein Jaagweg 

- gedeputeerde Schipper te machtigen de annex, behorende bij deze 

voorovereenkomst te tekenen. 

  

14. 

Wijziging 

heroverwegingsbesluit naar 

aanleiding van het 

beroepschrift van Stichting 

Fluxus e.a. te Zaandam 

 

Het college besluit: 

1. het heroverwegingsbesluit van 14 november 2006 met toepassing van artikel 6:18 

juncto 6:24 Awb te wijzigen; 

2. de bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen; 

3. de bezwaren gegrond te verklaren; 

4. de bestreden beslissing van 13 september 2004  met inachtneming van de uitspraak 

van de Rechtbank Haarlem van 21 september 2006 te wijzigen met dien verstande 

dat de besluiten 5 en 6 aan het besluit worden toegevoegd; 

5. eventuele rechtspositionele verplichtingen van andere dan de formatie die wordt 

ingezet bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten, komen niet voor onze 

rechtspositionele verantwoordelijkheid. Hiervoor moet zelf budgettaire ruimte 

worden gevonden; 

6. met de onder besluit 6 genoemde rechtspositionele verplichtingen en -

verantwoordelijkheid valt mede wachtgeldverplichtingen die mogelijk ontstaan 

tengevolge van onze besluiten tot subsidievermindering dan wel 

subsidiebeëindiging; 

7. het besluit voor het overige in stand te laten. 

  

15. 
Verhoging subsidieplafond 

2007 Deelverordening 

organisatiekosten vorming 

basisbibliotheken Noord-

Holland 2007  

 

Het college besluit: 

- Het subsidieplafond van de Deelverordening organisatiekosten vorming 

basisbibliotheken Noord-Holland 2007 vast te stellen op € 239.533,--. 

- Dit besluit door middel van het Provinciaal Blad bekend te maken. 

  

16. 
Toetsing rampenplan Alkmaar 

 

 

Het college besluit: 

1. de toetsingsbrief aan de gemeente Alkmaar vast te stellen; 

2. de brief en het verslag van bevindingen te sturen aan de gemeente Alkmaar; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

17. 
Programma’s en verslagen van 

de door de cvdK aan 

Amsterdam, stadsdeel Osdorp 

en Enkhuizen afgelegde 

ambtsbezoeken 

 

Het college besluit: 

 Kennis te nemen van de verslagen en programma’s van de op 1 december 2006 en 16 

februari 2007 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de 

gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp en Enkhuizen en kennis te nemen van de door 

de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen. 

In de gemeente Enkhuizen heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder de 

aandacht van GS brengt: 

- Bij de besluitvorming over het tracé ( bypass N504-N302 ten westen van 
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Hoogkarspel) wil de gemeente Stede Broec weliswaar een ander tracé 

onderzocht zien, doch zal zich neerleggen bij het besluit van de stuurgroep 

Westfrisiaweg 

- Het plegen van overleg met de cdK van Flevoland over mogelijkheden tot 

verbreding van de dijk Enkhuizen-Lelystad (N302) tot een vierbaansweg t.b.v. 

de verbetering van de verkeersveiligheid 

- Het plegen van overleg met de provincie Flevoland over correctie van de grens 

tussen Enhuizen en Lelystad (en daarmee tussen de provincies Noord-Holland 

en Flevoland) waardoor de bestaande situatie (hulpverlening op Lelystadse 

deel van de dijk en het water van het Markermeer vindt voor een belangrijk 

deel vanuit Enkhuizen plaats) wordt geformaliseerd 

- De hoge leges die het Waterschap in rekening voor het wegpompen van water 

om een vliegtuigwrak te bergen 

- De problematiek van beperkte huisvestingsmogelijkheden voor buitenlandse 

werknemers in de regio 

  

  

18. 
Muskusrattenbestrijding 

 

 

Het college besluit: 

1. Het uitvoeringsplan muskusrattenbestrijding Noord-Holland 2007 vast te stellen; 

2. Het uitvoeringsplan ter kennisname aan  te bieden aan de dagelijkse besturen van 

de waterschappen in Noord-Holland. 

  

19. 
Bijdrage evenementen 

gemeente Wieringen 75-jarig 

bestaan Afsluitdijk 

 

 

 

Het college besluit: 

- De gemeente Wieringen een incidentele subsidie van € 30.000,- voor de door haar 

in het kader van het 75-jarig jubileum van de Afsluitdijk te organiseren 

evenementen en de dekking van deze bijdrage ten laste te brengen van de budgetten 

gebiedsprogramma Kop van Noord-Holland (Waddenbeleid), Water (Veiligheid en 

waterkeringen) en Recreatie en toerisme, natuur en landschap (uitvoering Agenda 

Recreatie & Toerisme). 

- de Algemeen Directeur opdracht te geven de gemaakte keuze verder uit te werken. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 12, 13,  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 16, 17,  

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 5, 6, 7, 18, 19,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 9,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3, 4, 10, 11,  

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 8, 14, 15,  

 

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.  
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