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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 januari 2007
Onderwerp

Besluit

1.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid dr. A.P. van
der Meché (PvdA) over railnet
rondom Amsterdam
(2007-3170)
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) over
loopbaanontwikkeling en
functieverandering
3.
Aanbesteding van de ramp up
coach SAP grantor
management

4.
Sponsoring van de Ronde van
Noord-Holland

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer M.
Schraal (CDA) over
radicalisering onder jongeren
6.
Afronding project
Ongelijkwaardige Kruising?
A4/N201/Geniedijk

7.
Statenvoordracht inzake de

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- Achteraf in te stemmen met de uitzondering op de provinciale aanbestedingsregels
daar het een opdracht betreft waarvan wordt aangetoond dat er onvoldoende
geschikte kandidaten zijn.

Het college besluit:
1. De Ronde van Noord-Holland te sponsoren voor een bedrag van € 20.000 (BTW)
uit het sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De
directeur Middelen hiervoor te mandateren.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de landschapsvisie “Ongelijkwaardige
Kruising?A4/N201/Geniedijk; Het Geniepark! Stelling van Amsterdam“, die door
MTD landschapsarchitecten in opdracht van de provincie is gemaakt voor het deel
van de Stelling van Amsterdam gelegen in de gemeente Haarlemmermeer. Het
betreft de ontwikkeling van een Geniepark en realisatie van een fietsbrug over de
A4 als gevolg van de aanleg van de N201 en de parallelstructuur langs de A4;
2. In te stemmen met de voorkeursvariant voor de fietsbrug over de A4, conform het
Programma van Eisen. De voorkeursvariant kost maximaal 4 miljoen euro. Dit
bedrag is gereserveerd voor de brug in het budget van de N201;
3. De voorkeursvariant door het projectbureau N201 en Rijkswaterstaat technisch te
toetsen en uit te laten werken tot een definitief ontwerp;
4. Kennis te nemen van het initiatief van de gemeente Haarlemmermeer om te komen
tot een inrichtingsplan voor het Geniepark medio voorjaar 2007.

Het college besluit:
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oprichting van de besloten
vennootschap Zeestad BV ten
behoeve van de Stedelijke
Vernieuwing in Den Helder

1.
2.

In te stemmen met de statenvoordracht met het bijbehorende ontwerpbesluit;
De begeleidende brief alsmede de statenvoordracht met het bijbehorende
ontwerpbesluit te versturen naar Provinciale Staten.

8.
Lidmaatschap Deltametropool Het college besluit:
- het lidmaatschap van de Deltametropool op te zeggen, met inachtneming van een
redelijke termijn;
- bovenstaand besluit mee te delen in de eerstvolgende bestuursvergadering van
Regio Randstad dd. 23 januari a.s
9.
Kleine Aanpassingen
anticipatieovereenkomst
Bloemendalerpolder

10.
2de Begrotingswijziging

11.
Fasering tarievenbeleid op de
OV-chipkaart

Het college besluit:
1. In te stemmen met voorgestelde kleine aanpassingen in de anticipatieovereenkomst
Bloemendalerpolder/KNSF;
2. Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen om de overeenkomst medio februari
namens uw College te ondertekenen;
3. De aangepaste overeenkomst ter kennisgeving te sturen aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
a. PS voor te stellen om gebruik te maken van artikel 9.1 Verordening financieel
beheer en af te wijken van artikel 2.3 Verordening Financieel beheer door zeven
voorstellen met financiële consequenties (totaal ad. € 16.521.000,-) niet uit te
stellen tot het integrale afwegingsmoment bij de voorjaarsnota en deze voorstellen
te verwerken in de tweede begrotingswijziging. Deze voorstellen worden ten laste
van de algemene middelen gedekt.
b. De ontwerp- 2e programmabegrotingswijziging 2007 vast te stellen.
c. De 2de programmabegrotingswijziging 2007 toe te zenden aan Provinciale Staten
ter vaststelling in de vergadering van 29 januari 2007.

Het college besluit:
1. Voor het overgangsjaar 2008 (ingaande datum nieuwe dienstregeling op 9
december 2007) in de OV-concessies Haarlem-IJmond, Gooi en Vechtstreek en
Zuidtangent de tarieven van de huidige OV-(ster)abonnementen te handhaven, door
deze te introduceren als geldig product op de OV-chipkaart;
2. Na afloop van het overgangsjaar 2008 in alle OV-concessies één of meer nieuwe
abonnementsvormen op kilometerbasis te introduceren, ter opvolging van de dan
afgeschafte huidige sterabonnementen, in samenwerking met de concessiehouders
en naburige concessieverleners;
3. De blauwe en roze strippenkaarten vanaf de introductie van de OV-chipkaart nog
drie maanden geldig te laten zijn, mits de minister ontheffing verleent;
4. Een verzoek voor te bereiden aan de minister van Verkeer en Waterstaat, tot
ontheffing van de acceptatieplicht van de huidige strippenkaarten in betreffende
concessies;
5. De portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen deze ontheffing af
te handelen;
6. In de loop van dit jaar de tarieven op de OV-chipkaart voor 2008 (ingaande datum
nieuwe dienstregeling op 9 december 2007) vast te stellen, op voorstel van
Connexxion, in overleg met naburige concessieverleners, en na advies van

3

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 januari 2007
Onderwerp

Besluit

7.
12.
China Valley

13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

betrokken consumentenorganisaties;
Provinciale Staten te informeren door middel van brief.

Het college besluit:
- Het verzoek van de Stichting China Valley om financiële participatie en anderszins
niet te honoreren.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Uitbreiden golfbaan te Dirkshoorn, gemeente Harenkarspel,
- Uitbreiden golfbaan Wijde Wormer, gemeente Wormerland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Amsterdamse Bos, gemeente Amstelveen,
- bestemmingsplan Oud Noord, gedeelte Noorderpark t.o. Leeuwarderweg, gemeente
Amsterdam, stadsdeel Noord,

14.
Notitie Bevoorschotting
subsidies
15.
Eindrapport 2005 monitoring
10-minutenregel

16.
Overdrachtsdossiers GS

17.
Implementatie wijziging
Waterschapswet; instelling
commissies ex art. 6
Waterschapswet

18.
Tijdelijke huisvesting GS
tijdens restauratie Paviljoen
19.
Regionale visies op lokale
bedrijventerreinen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie Bevoorschotting subsidies.

Het college besluit:
- Provinciale Staten middels brief te informeren over conclusies eindrapport 2005
monitoring 10-minutenregel.

Het college besluit:
- kennis te nemen van het plan van aanpak voor het maken van overdrachtsdossiers
GS.

Het college besluit:
vast te stellen de besluiten 1 en 2 tot:
1. instelling van een commissie ex artikel 6 Waterschapswet ter voorbereiding van de
besluitvorming tot aanpassing van de reglementing aan de Wet modernisering
waterschapsbestel voor respectievelijk het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht en het hoogheemraadschap Vallei en Eem;
2. aanwijzing van de gedeputeerde met de portefeuille water tot lid van elk van de
twee commissies.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de notitie.

Het college besluit:
- kennis te nemen van de concept-Regionale Bedrijventerreinenvisies van de Kop
van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland.
- niet op voorhand in te stemmen met de door de regio gewenste bedrijventerreinen

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 januari 2007
Onderwerp

Besluit

-

-

die niet passen in het beleid vastgesteld in het Ontwikkelingsbeeld Noord-HollandNoord.
het commentaar op de concept-Regionale Bedrijventerreinenvisies vast te stellen en
dit commentaar toe te zenden aan PS.
PS over de concept-Regionale Bedrijventerreinenvisies van de Kop van NoordHolland, West-Friesland en Noord-Kennemerland te informeren door middel van
brief.
dat het college m.b.t. Texel nog nadere besluiten neemt.

20.
Toetreding tot
Gemeenschappelijke regeling
Plassenschap Loosdrecht

Het college besluit:
1. Deelnemer te worden in de gemeenschappelijke regeling van het Plassenschap
Loosdrecht e.o. , gelet op het grote belang voor recreatie en natuur- en
landschapswaarden van het plassengebied;
2. In te stemmen met de tekst, toelichting en kaarten van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling;
3. De financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland in het exploitatietekort van
het Plassenschap Loosdrecht vast te stellen op 33,58% , zijnde de nieuwe
verdeelsleutel die in absolute zin overeenkomt met de oude subsidiebijdrage;
4. De onder 1 tot en met 3 genoemde besluiten via bijgaande aanbiedingsbrief,
voordracht en ontwerp-besluit voor toestemming voor te leggen aan Provinciale
Staten;
5. Na vaststelling door Provinciale Staten de nieuwe gemeenschappelijke regeling te
publiceren in het Provinciaal Blad.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Adema
R. Fillet
Y. de Groot
M. Lansdaal
K. van Eerde
K. Grevers

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 31 80
tel. (023) 514 36 42

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

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 23-01-2007 openbaar
Datum:23-01-2007

