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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 januari 2007
Onderwerp

1.
Uitvoeringsprogramma II
Groene Uitweg

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
H.W.J. Peperkamp (PvdA)
naar aanleiding van Europese
maatregelen tot
visvangstbeperking
3.
Startnotitie promotie- en
acquisitiebeleid

4.
Ondertekenen
managementafspraak POP -2
tussen provincie NoordHolland en de Dienst
Landelijk Gebied
5.

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma II Groene Uitweg en kennis te
nemen van het financieringsvoorstel voor de zgn. FES-projecten
2. Als onderdeel van de door het Rijk gevraagde provinciale cofinancieringbijdrage ad
€ 18,3 miljoen voor 2007-2013 € 2.4 miljoen voor Muiderfietsbrug ten laste te
brengen van het onderdeel natuur in de Groene Investeringsimpuls
(begrotingsproduct 603.24) en hiervan in 2007 € 200.000,- aan het Rijk betaalbaar
te stellen
3. In het kader van Voorjaarsnota 2007 het restant van het door het Rijk gevraagde
bijdrage € 15,9 miljoen nader af te wegen alsmede de definitieve dekking van de
onder 2. genoemde bijdrage ad € 2,4 miljoen voor Muiderfietsbrug.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- in te stemmen met de startnotitie Promotie en Acquisitie en de daarin opgenomen
vervolgstappen;
- PS over de startnotitie Promotie en Acquisitie te informeren door middel van brief;
- opdracht te verlenen aan de Directie Beleid voorbereidingen te treffen voor een eloket promotie & acquisitie voor het interactief weergeven van adequate informatie
over het Noord-Hollands vestigingsklimaat en beschikbare bedrijvenlocaties
(meertalig), naar het voorbeeld van Toerisme Noord-Holland dat zich richt op
toeristische promotie;
- opdracht te verlenen aan de Directie Beleid voor de uitwerking van een aantal
varianten voor een face-to-face bedrijvenloket t.b.v. de afwikkeling van
vestigingsvragen en –problemen van bedrijven naar het voorbeeld van kansenkanon
dat zich richt op 1-op-1 begeleiding van bedrijven m.b.t. innovatie;
- de gedeputeerde voor economische zaken te machtigen e.e.a. conform dit besluit af
te handelen.

Het college besluit:
- in te stemmen met het ondertekenen van de managementafspraak tussen provincie
Noord-Holland en de Dienst Landelijk Gebied;
- de gedeputeerde Schipper te machtigen de overeenkomst namens GS te
ondertekenen.
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Besluit

Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) betreffende
Sociale veiligheid

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid de heer D.
Graatsma (SP) betreffende
Wet Verbetering Poortwachter
(verzuim)
7.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) over de
functie van lobbyist in Den
Haag en Brussel
8.
Kustvisie: herziening besluit
Hondsbossche en Pettemer
Zeewering

9.
Sponsoring van Yachtclub
Seaport Ymuiden (YSY)
Ronde om Noord-Holland
2007

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de consequenties van de nieuwe hydraulische
randvoorwaarden die na het besluit van 18 april 2006 bekend werden;
2. in reactie op de in de inspraakprocedure ingediende visies op voornoemd GSbesluit bijgevoegde Nota van Beantwoording vast te stellen;
3. in verband met de bij 1 en 2 genoemde zaken de keuze voor een voorkeursvariant
voor versterking van de zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering te
herzien en nu te kiezen voor een robuust ontwerp dat de dijk voor de komende 50
jaar ook bij het maximumscenario van zeespiegelstijging veilig moet maken, door
middel van:
- het aanbrengen van een grote hoeveelheid zand aan de zeezijde van de dijk;
- en/of versterking van het binnentalud van de dijk;
- en/of verhoging van de kruin van de dijk;
- en/of maatregelen ter remming van de golfoploop aan het buitentalud van de
dijk;
4. de verdere planuitwerking in handen te geven van Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier dat onder de overkoepelende regie van de provincie op het project
Zwakke Schakels een besluit zal nemen over een (combinatie van) maatregel(en),
die vervolgens in een dijkversterkingsplan ter goedkeuring zal worden voorgelegd
aan het provinciaal bestuur;
5. de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat schriftelijk te informeren over dit
besluit.

Het college besluit:
1. De YSY Ronde om Noord-Holland te sponsoren voor € 15.000 (exl. BTW uit het
sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De
directeur Middelen hiervoor te mandateren.
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10.
Wijziging
Referendumverordening

11.
Provinciale handreiking ten
behoeve van de detailanalyse
voor Europese Kaderrichtlijn
Water

12.
Advies op rapport Commissie
Kok

13.
Provinciale ondersteuning
lokaal integratiebeleid

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de Referendumverordening;
2. Het voorstel tot wijziging van de verordening ter vaststelling aan Provinciale Staten
voor te leggen.

Het college besluit:
1. De notitie “ Bruggen slaan voor schoon en gezond water” vast te stellen als
provinciale handreiking aan de waterschappen in Noord-Holland, de trekkers van
de detailanalyse voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water;
2. Deze notitie aan te bieden aan de waterbeheerders, als richtinggevend provinciaal
kader en inbreng voor de bepaling van de doelen, maatregelen en kosten voor de
verbetering van de chemische en ecologische toestand van het regionaal
oppervlaktewater;
3. Provinciale Staten en de voorzitter en betrokken leden van het Regionaal
Bestuurlijk Overleg Rijn-West hierover te informeren.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de analyse van het Advies van de Commissie Kok.
2. In te stemmen met de reactie daarop, met als kenmerken: positief over missie:
Randstad als economische motor, opstellen Urgentieprogramma en Noord-Holland
Noord onderdeel van de Randstad, maar kritisch t.a.v. de noodzaak tot vorming van
1 Randstadbestuur, vanwege het beperkte oplossend vermogen voor de
gesignaleerde problemen en vraagstukken, wanneer dit bestuur geen wezenlijk
nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden krijgt.
3. In te stemmen om bijgaande voorstel als de input te gebruiken voor het op te stellen
Urgentieprogramma en het initiatief te nemen dat in P4 verband voor te bereiden en
dus niet door Regio Randstad.
4. Gedeputeerde Poelmann te machtigen het standpunt van het college in een brief te
verwoorden en toe te sturen aan de Kabinets(in)formateur en Provinciale Staten
daarover te informeren.

Het college besluit:
1. Ter uitvoering van het door Provinciale Staten vastgestelde Sociaal
beleidskader “ Welzijn werkt 2005-2008”, de bijgevoegde notitie ‘ Provinciale
ondersteuning lokaal integratiebeleid’ vast te stellen;
2. De uitvoeringsbesluiten die voortvloeien uit de onder besluitpunt 1
vastgestelde notitie te mandateren aan de verantwoordelijk gedeputeerde;
3. Middels de eerstvolgende begrotingswijziging aan PS voor te stellen om ten
laste van begrotingspost 9.803.52 (programma Welzijn en (jeugd)zorg,
productgroep sociaal beleidskader) in totaal maximaal € 600.000,-beschikbaar te stellen ten behoeve van de ondersteuning van gemeenten en als
volgt te verdelen:
i. Maximaal € 200.000,-- ten behoeve van de gemeente
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Besluit

4.

5.
14.
Bibliotheekvernieuwing
Actualisatie Marsrouteplan
2007

15.
Concept document Inbreng
Nederlandse maritieme
provincies Groenbeek
Maritiem Beleid

Zaanstad
ii. Maximaal € 200.000,-- ten behoeve van de gemeente
Haarlem
iii. Maximaal € 200.000,-- ten behoeve van de gemeente
Alkmaar;
Middels de eerstvolgende begrotingswijziging aan PS voor te stellen ten laste
van begrotingspost 9.803.52 (programma Welzijn en (jeugd)zorg,
productgroep sociaal beleidskader) maximaal € 43.371,-- te reserveren ten
behoeve van de aanbesteding van een kenniskring diversiteit;
Provinciale Staten actief te informeren middels nota PS commissie b-agenda.

Het college besluit:
1. De Actualisatie 2007, Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing Noord-Holland vast
te stellen.
2. De Actualisatie 2007, Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing Noord-Holland in te
dienen bij de Stuurgroep Bibliotheken en bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.
3. De Actualisatie 2007, Marsrouteplan Bibliotheekvernieuwing Noord-Holland ter
informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de gezamenlijk opgestelde reactie namens de vijf Nederlandse
maritieme provincies.
2. Deze reactie te zenden aan de Taskforce Maritiem Beleid van de Europese
Commissie en ter kennisname aan de coördinator voor Nederland bij het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat.
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren.
4. Gedeputeerde Kruisinga te machtigen eventuele wijzigingen, voortkomend uit de
bespreking in PS (cie. ELE), in het document door te voeren.

16.
Het college besluit:
Jaarrapportage 2006 en
1. In te stemmen met de jaarrapportage 2006 en het uitvoeringsprogramma 2007 van
uitvoeringsprogramma 2007
de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007;
Agenda Recreatie en Toerisme
2. De jaarrapportage 2006 en het uitvoeringsprogramma 2007 toe te sturen aan
Provinciale Staten, zodat zij kennis kunnen nemen van de voortgang van de
uitvoering van de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007, zoals toegezegd bij
het besluit over de Agenda Recreatie en Toerisme in 2004;
3. Begin 2008 een eindevaluatie van de Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007 uit
te voeren.
17.
Advies onderzoek
intensivering activiteiten
aanjaagteam wonen

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het advies over de intensivering van het Aanjaagteam Wonen
- Het management op te dragen de intensivering uit te voeren binnen de bestaande
formatie;
- Provinciale Staten voor te stellen de financiële consequenties, zijnde € 225.000,

5

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 januari 2007
Onderwerp

Besluit

-

18.
Bestedingsplan Brede
Doeluitkering (BDU)

voor 2007 af te wegen bij het Voorjaarsbericht en op dat moment tevens een
meerjarenbesluit te nemen voor 2008, 2009 en 2010.
Het rapport aan te bieden aan de PS commissie ROV op 15 februari 2007
Gedeputeerde Hooijmaijers te mandateren om het rapport na behandeling in de PS
commissie ROV namens GS aan te bieden aan de Minister van VROM.
Kennis te nemen van de rapportage van het aanjaagteam over de activiteiten van 1
juli t/m 1 december 2006 en het aantal versnelde woningen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde bestedingenplan en de daarin voorgestelde
verdeling voor de Brede Doeluitkering 2007;
2. De Minister van Verkeer en Waterstaat middels brief te informeren over het
bestedingenplan 2007;
3. Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren over het
bestedingenplan 2007.

19.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- realiseren kleinschalige SVR camping, schapenhouderij en verhuur van
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
fluisterbootjes aan de Bennemeersweg 17 te Twisk, gemeente Koggenland,
- realiseren ligplaats voor woonark aan de Broekmeerdijk t.o. nr. 27 te Broek in
Waterland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- bestemmingsplan Jaagpad-West, gemeente Alkmaar,

20.
Het college besluit:
Gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer-Bollenstreek 1. Gedeputeerde de heer Hooijmaijers te mandateren de startovereenkomst voor het
vervolg op de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek te ondertekenen.
2. In het kader van Voorjaarsnota 2007 het begrotingsproduct 914.03 te verhogen met
de te ontvangen bijdragen van andere partijen in de voorbereidingskosten
Gebiedsuitwerking ad € 129.000,--;
3. De aanbiedingsbrief van GS aan PS vast te stellen waarin de startovereenkomst en
bijbehorende stukken te kennisneming aan PS worden aangeboden.
21.
Strategische
Milieubeoordeling ten bate
van aanwijzing Wijdemeren

22.

Het college besluit:
- de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast te stellen,
- te publiceren en
- aan te bieden aan de gemeente Wijdemeren en de Wettelijke adviseurs (Commissie
voor de m.e.r., het ministerie van L&V, de Regionale inspectie van VROM,
Waternet en het Plassenschap)
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Besluit

Heroverweging ingevolge de
Het college besluit:
Awb inzake Wbb Amstelveen, 1. bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen tegen de beschikking van 20 juni 2006
sanering Heemraadschapslaan
(2006-26138);
2. bezwaarden niet in hun bezwaren te ontvangen voorzover deze zijn gericht tegen de
beschikking van 18 juni 2004;
3. de bezwaren deels gegrond te verklaren;
4. de bestreden beslissing van 20 juni 2006 te herroepen;
5. het verzoek om vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand toe te wijzen tot een
bedrag van € 644,00;
6. dit heroverwegingsbesluit in de plaats te stellen van het bestreden besluit met de
daarbij behorende overwegingen.

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

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

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

over de nummers:
1, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
19, 20,
17, 18, 21, 22
13, 14, 15,
2, 3, 4, 9, 16,
5

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. 30-01-2007 openbaar
Datum:30-01-2007

