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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 augustus 2007
Onderwerp

Besluit

1.
Startnotitie herziening
Het college besluit:
algemene subsidieverordening 1. De concept statenvoordracht, het ontwerpbesluit en de startnotitie ‘Herziening
Algemene Subsidieverordening Provincie Noord-Holland’ vast te stellen;
2. Aan PS voor te stellen:
a. Kennis te nemen van de startnotitie voor de herziening van de
Algemene Subsidieverordening van de Provincie NoordHolland;
b. Akkoord te gaan om in een nieuw op te stellen Algemene
Subsidieverordening de bevoegdheid van Provinciale Staten om
uitvoeringsregelingen ten aanzien van subsidieverlening vast te
stellen en uit te voeren aan Gedeputeerde Staten te delegeren.
Deze uitvoeringsregelingen komen in de plaats van het huidige
systeem van deelverordeningen;
c. GS op te dragen om een nieuwe Asn op te stellen;
d. GS op te dragen om een implementatieplan voor de nieuwe Asn
te maken;
e. GS op te dragen om de onder 2c. en 2d. genoemde stukken aan
PS voor te leggen ter vaststelling respectievelijk goedkeuring.
3. De portefeuillehouder subsidies te machtigen om tekstuele wijzigingen aan te
brengen in de startnotitie en de statenvoordracht naar aanleiding van de discussie in
Gedeputeerde Staten.
4. Voordracht en ontwerpbesluit met bijlagen toe te zenden aan Provinciale Staten.
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer M.
Schraal (CDA) inzake Kunst
voor Leven (nr. 61)
3.
Wachtlijst AMK

4.
Bibliotheekvernieuwing;
Bibliobus en kleine kernen

5.
Uitzondering aanbesteding
Groot-Olmen

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
PS te informeren over het bestaan van een wachtlijst bij het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling.

Het college besluit:
1. De provinciale subsidie voor de bibliobus als onderdeel van het totale
subsidiebedrag aan ProBiblio te handhaven in 2008;
2. Gemeenten en bibliotheken middels een brief te informeren over dit besluit en hen
te verzoeken om een visie op te stellen over de toekomstige
bibliotheekvoorzieningen in hun kleine kernen en hier uitvoering aan te geven;
3. Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, sub b, om een enkelvoudig
onderhandse aanbesteding te doen en goedkeuring te geven voor een opdracht aan
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Hollandia voor een werk van bijzondere archeologische waarde dat geraamd is op €
175.000,-.

6.
Heroverweging inzake
subsidie project ‘ Edam 650
jaar’ Basisschool Trimaran

Het college besluit:
1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 18 april 2007, nr. 2007-22093 niet te herroepen.

7.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van de statenleden drs.
K.W.Breunissen (GroenLinks)
en R. van Oeveren (Partij voor
de dieren) inzake kipfabriek
Wieringermeer (nr. 60)
8.
Nota van beantwoording en
wijziging provinciaal verkeer
en vervoersplan (PVVP)

9.
Conceptprogramma van eisen
concessie Noord-Holland
Noord

10.
Verordening rechtspositie
gedeputeerden, staten- en
commissieleden NoordHolland 2007

Het college besluit:
1. De nota van beantwoording en wijziging vast te stellen en aan de insprekers te
versturen.
2. De wijzigingen in de ontwerp actualisatie van het PVVP te verwerken
3. De ontwerp actualisatie van het PVVP aan Provinciale Staten ter vaststelling aan te
bieden.

Het college besluit:
1. De concessie voor de bus Noord-Holland Noord en het contract voor de OV-Taxi
separaat aan te besteden;
2. Bijgevoegd Conceptprogramma van Eisen met bijlagen en toelichting ten behoeve
van de aanbesteding van de concessie Noord-Holland Noord vast te stellen, met
daarin:
a. zekerheid over het vervoeraanbod door voorgeschreven lijnprofielen;
b. de Overstapper als nieuw vervoerconcept voor Noord-Holland Noord om de
bereikbaarheid van kleine kernen te verbeteren;
c. hoge milieueisen aan al het materieel (euro3 + roetfilter), voor bussen in
stedelijk gebied de hoogste milieueis (EEV);
d. alle bussen rolstoeltoegankelijk en dynamische reisinformatie in alle
voertuigen.
3. Het Conceptprogramma van Eisen ter advisering te sturen aan de gemeenten in
Noord-Holland Noord en de consumentenorganisaties;
4. PS middels brief te informeren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit tot het
vaststellen van de nieuwe Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en
commissieleden Noord-Holland 2007.
2. De voordracht en bijlagen met bijgaande brief ter besluitvorming aan provinciale
staten aan te bieden.
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11.
Randstedelijk verslag
provinciale archiefinspecties
2005-2006

12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw J.
Geldhof (D66) inzake
bestemmingsplan
“Binnenduinrand” te Haarlem
(nr. 53)
13.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer H.K.
Bos (SP) betreffende
Bovenkerkerpolder (nr. 70)
14.
Uitvoeringsprogramma
collegeakkoord

15.
Plannen van Aanpak
Structuurvisie, Invoering
nWRO, DURP (Digitale
Uitwisseling Ruimtelijke
Processen)

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het gezamenlijke verslag van de provinciale archiefinspecties
van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland over 2005 en 2006;
2. Kennis te nemen van de successen en nog overgebleven knelpunten in NoordHolland mede in vergelijking tot de andere provincies;
3. Het stimuleren van de internettoegankelijkheid van de Noord-Hollandse archieven
mee te nemen bij de discussie ter voorbereiding van de Cultuurnota 2009-2012;
4. Het verslag toe te zenden aan de gemeenten, waterschappen, politie,
gemeenschappelijke regelingen en andere organen die onder het provinciaal
archieftoezicht vallen;
5. Het verslag ter bespreking aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van
brief.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a. Het uitvoeringsprogramma naar aanleiding van het collegeakkoord “ Krachtig, in
Balans” vast te stellen.
b. Het uitvoeringsprogramma te zijner tijd te laten dienen als basis voor een
tussenrapportage en eindrapportage over de mate waarin het collegeprogramma is
uitgevoerd.
c. Het uitvoeringsprogramma bij de programmabegroting 2008 ter
informatie/kennisname aan te bieden aan provinciale staten.

Het college besluit:
1. De drie plannen van aanpak voor de Structuurvisie, Invoering nWRO, DURP
(Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Processen) in hun onderlinge samenhang vast te
stellen.
2. Voor wat betreft het Plan van Aanpak voor de Structuurvisie in te stemmen met:
a. het (ruimtelijk) beleid in het streekplan Noord-Holland Zuid en
het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en verdere
uitwerkingen daarvan (uitwerkingsplannen maar ook Leidraad
Ruimtelijk Beleid) als vertrekpunt te nemen.
b. Het (ruimtelijk) provinciaal belang op regionaal/provinciaal
schaalniveau te bepalen vanuit het geldende beleid van de
overige beleidsterreinen voor zover ruimtelijk relevant (o.a. het
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3.

4.

Provinciaal Verkeers en Vervoersplan, het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan, het Provinciaal Milieubeleidsplan en
sectorale beleidsnota’s als Gegronde Ontwikkeling, de
bodemvisie, het Beleidskader landschap en cultuurhistorie).
c. Het in 2007 door de gemeenten Almere, Amsterdam, Haarlem,
de Stadsregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en
Flevoland op te stellen Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040
als bouwsteen te gebruiken bij het opstellen van de
structuurvisie.
d. Het ter visie leggen van de (ontwerp-) structuurvisie door
Provinciale Staten medio 2009.
e. In de vergadering van GS in 2008 viermaal overleg te voeren
over de voortgang en koers van de structuurvisie, specifiek
gericht op sturingsfilosofie, (ruimtelijk relevant) provinciaal
belang en instrumentarium.
f. Kennis te nemen van de benodigde financiële middelen voor de
structuurvisie (structurele reservering in begroting).
Voor wat betreft de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, mede ter
uitvoering van motie 21 – 8 van 29 mei 2006 van Provinciale Staten, in te stemmen
met:
a. Het in 2007 maken van een Verkenning Provinciale Sturingsfilosofie met
in acht neming van uitgangspunten en bevoegdheden van de nieuwe Wet
ruimtelijke ordening;
b. Gemeenten bij de totstandkoming van het document te betrekken;
c. Het maken van een bestuurlijk – juridische Verkenning van het juridische
instrumentarium inclusief het grondbeleidsinstrumentarium om voor – en
nadelen en eventuele risico’s voor daadwerkelijke inzet te kunnen
beoordelen;
d. Het geven van opdracht aan de Directie SHV
• tot het maken van nieuwe externe afspraken met gemeenten over
de tijdige onderlinge uitwisseling van ruimtelijke
plannen/planvorming
• een voorstel te maken voor de interne taakverdeling tussen
Directie Beleid, Directie SHV en Directie Middelen;
e. De nodige communicatie- activiteiten te ontwikkelen om gemeenten bij
de voorlichting over de nieuwe wet te ondersteunen.
Voor wat betreft de Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen:
a. In te stemmen met het maken van een internetomgeving waarmee
provinciale ruimtelijke plannen i.h.b.z. de structuurvisie respectievelijk
de krachtens de wet daarmee gelijkgestelde plannen ( zoals PVVP,
Natuurbeschermingswetplannen en Regionaal Waterplan) on-line
beschikbaar zijn conform de DURP-standaard;
b. In 2007 aan Gedeputeerde Staten de beslissing voor te leggen of de
bestaande (strategische) ruimtelijke plannen van de provincie worden
voorzien van IMRO-codes (DURP-standaard).
c. Vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit ruimtelijke ordening (
1 juli 2008) technisch in staat te zijn de doorwerking van het ‘provinciaal
belang’ in bestemmingsplannen te ‘bewaken’.
d. In 2007 aan Gedeputeerde Staten de beslissing voor te leggen hoe de
Noord-Hollandse gemeenten te ondersteunen bij de (technische)
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invoering van DURP waarmee motie 21-81 (PS 29 mei 2006) wordt
uitgevoerd.

16.
Nuon, fusietraject met Essent

Het college besluit:
- een brief over de voorgenomen fusie tussen Nuon en Essent te zenden naar
Provinciale Staten.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B.Adema
R.Fillet
Y.de Groot
M. Lansdaal
C. v. Twuijver
M. Hartog
K. van Eerde

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 42 40
tel. (023) 514 34 25
tel. (023) 514 31 80

over de nummers:
7
10
3
12, 13, 14, 15
8, 9, 16
1, 2, 4, 5, 6
11

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. 28-08-2007 openbaar
Datum:28-08-2007

1

Hierin stelt PS van mening te zijn dat “de provincie richting gemeenten een rol heeft bij de invoering van (…) [de
nieuwe Wro]” en “om een soepele overgang op het gebied van de ruimtelijke ordening in Noord-Holland mogelijk te
maken, [kan] de provincie actief de gemeenten (…) ondersteunen”.

