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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 september 2009
Onderwerp

1.
Beleid ten aanzien van jacht
op provinciale gronden

2.
Beantwoording statenvragen
(nr.52) van het statenlid de
heer H. Binnema
(GroenLinks) over de aanpak
van verkeersveiligheid.
3.
Provinciaal Waterplan 20102015 Noord-Holland

4.
Inrichtingsplan Directie
Beheer en Uitvoering

Besluit

Het college besluit:
1. Jacht op provinciale gronden toe te staan op lokaal schadeveroorzakende
diersoorten voor zover het gronden betreft die aangekocht zijn en waarop agrarisch
gebruik tijdelijk gehandhaafd blijft.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1 de Nota van Beantwoording van het Provinciaal Waterplan 2010-2015, opgesteld
naar aanleiding van de ingediende zienswijzen in de inspraak en de disclaimer in
het ontwerp provinciaal Waterplan 2010-2015, vast te stellen,
2 de tekst van het ontwerpplan conform de Nota van beantwoording aan te passen,
3 de statenvoordracht vast te stellen en het definitieve Waterplan ter vaststelling aan
te bieden aan Provinciale Staten,
4 de Nota van Beantwoording toe te sturen aan de indieners van een zienswijze en
hen daarmee over de reactie van Gedeputeerde Staten en de aangepaste plantekst te
informeren,
5 de financiële consequenties van het Waterplan 2010-2015 integraal af te wegen bij
de eerste begrotingswijziging 2010, te weten een claim van € 216.000 per jaar ten
behoeve van KRW-maatregelen,
6 Mw. Kruisinga te machtigen de financiële consequenties aan te geven en de
definitieve factsheets voor de Kaderrichtlijn Water naar Provinciale Staten te
sturen, de opmerkingen van de PPC in de statenvoordracht in te brengen, het
provinciaal Waterplan aan te passen aan de behandeling in Provinciale Staten en
noodzakelijke redactionele en/of technische wijzigingen door te voeren.

Het college besluit:
1. Het voornemen te hebben de organisatiestructuur van de directie B&U te wijzigen
en in te stemmen met de hoofdstructuur en de inrichting van B&U per 1 januari
2010 conform het inrichtingsplan (7 sectoren en 5 units);
2. In te stemmen met het streefbeeld voor de formatie 2012, inclusief de voorgestelde
transitiemaatregelen, te weten snel een ‘kop’ zetten op B&U (d.w.z. nieuwe
medewerkers aan de bovenkant van het functiegebouw toevoegen), onderzoek
uitvoeren naar het op afstand zetten van taken en het sturen op ontwikkeling van
medewerkers;
3. Voor wat betreft de financiering van de formatie van B&U er voor te kiezen het op
de uitvoering van projecten betrekking hebbende deel van de apparaatskosten B&U
te dekken uit de in investeringskredieten en uitvoeringsbudgetten aanwezige
middelen voor projectvoering (middelen voor voorbereiding, administratie en
toezicht);
4. Bij de definitieve besluitvorming die is voorzien eind oktober te beslissen over het
permanent maken van de tijdelijke ophoging van de apparaatskosten van de directie
B&U met betrekking tot de EXINH (in het transitieplan is gerekend met deze € 0,9
mio), alsmede over de concrete verwerking van besluit 3 in de Begroting en over
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5.
6.
7.
8.

9.

5.
Beantwoording statenvragen
(nr.57) van het Statenlid de
heer F.J. Gersteling (SP) over
Schiphol-Rijk

het plan van aanpak voor de personele kant van de transitie;
Kennis te nemen van de plaatsingsprocedure waarbij medewerkers worden
geplaatst in hun huidige functie volgens het principe medewerker volgt taak,
Kennis te nemen van de plaatsingsprocedure voor het management waarbij de
managementfuncties van B&U worden opgesteld voor de hele organisatie;
De ondernemingsraad om advies te vragen en dit advies te betrekken bij de
definitieve vaststelling van het inrichtingsplan B&U;
Het Georganiseerd Overleg te informeren over het voornemen en daarbij het
standpunt in te nemen dat een Sociaal Plan of andere afspraken in het kader van de
plaatsingsprocedure niet nodig zijn, omdat er in deze reorganisatie geen sprake zal
zijn van boventalligen;
Kennis te nemen van het feit dat de directie ieder half jaar de voortgang van de
ontwikkeling bij de directie B&U zal vaststellen en hierover het College zal
informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
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
− Ten behoeve van de realisatie van een kantoorgebouw, onder andere ter vestiging
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
van het Stadhuis van de gemeente Beverwijk,
− Ten behoeve van het bouwen van een woning met garage aan de Zuideinde 224 te
Westzaan, gemeente Zaanstad,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Bestemmingsplan “Kom” , gemeente Oostzaan,
7.
Ontheffing provinciale
ruimtelijke verordening
Heereweg 89

8.
Vestiging provinciaal
voorkeursrecht
Wieringerrandmeer

9.
Overeenkomst Sugar City, het

Het college besluit:
− De gevraagde ontheffing van het bebouwingsverbod in het landelijk gebied zoals
bedoeld in artikel 8 van de Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland
2009 voor het bestemmingsplan “Buitengebied Castricum, herziening gedeelte
perceel Heereweg 89” te verlenen.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten voor te stellen te besluiten voor het plangebied
Wieringerrandmeer een provinciaal voorkeursrecht te vestigen als bedoeld in de
artikelen 2 en 5, juncto 9a, eerste lid Wet voorkeursrecht gemeenten, conform
bijgevoegde statenvoordracht, e.e.a. nadat de wettelijk voorgeschreven
zienswijzeprocedure zal zijn afgerond.
2. de statenvoordracht ter visie te leggen en alle belanghebbende schriftelijk uit te
nodigen hun zienswijze tegen het voorstel kenbaar te maken;
3. de vakgedeputeerde te mandateren tot het doorzenden aan Provinciale Staten van de
na afloop van de tervisielegging op te stellen Nota van beantwoording;

Het college besluit:
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voormalige CSM terrein in
Halfweg. Afspraken tussen
ministerie VROM, provincie
Noord-Holland, gemeente
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en Sugar
Investments B.V.

−
−

Akkoord te gaan met de afspraken over Sugar City zoals vastgelegd in de
overeenkomst
Gedeputeerde Driessen te mandateren om namens het college van Gedeputeerde
Staten de overeenkomst met de afspraken over Sugar City te ondertekenen.

Mevrouw Post onthoudt zich van de beraadslagingen en besluitvorming bij dit
agendapunt.

10.
Verbeterplan documentbeheer: Het college besluit:
tweede voortgangsrapportage 1. kennis te nemen van het Verbeterplan documentbeheer: tweede
september 2009
voortgangsrapportage september 2009
2. de brief vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten.
11.
Vaststelling “Bijzondere
Het college besluit:
werktijdenregeling bedienaren a. de “Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken” vast te stellen
kunstwerken”
b. De “Bijzondere werktijdenregeling bedienaren kunstwerken” te publiceren in het
Provinciaal Blad.
12.
Aanpassing Reglement
Personeelspas

Het college besluit:
− Het nieuwe reglement personeelspas vast te stellen;
− Dit besluit op de gebruikelijke wijze af te kondigen in het Provinciaal Blad.

13.
Voortgangsrapportage
Uitvoeringsprogramma
Strategisch HR beleid 20072011
14.
Auditrapport
Projectmanagement

Het college besluit:
− Kennis te nemen van de voortgangsrapportage Strategisch HR beleid 2007-2011.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het auditrapport Projectmanagement.
2. De concerncontroller te dechargeren met betrekking tot deze audit.
3. Het auditrapport Projectmanagement ter kennisname aan te bieden aan de leden van
de Rekeningencommissie na verwijdering van de aanduiding ‘concept’.

15.
Jaarverslag 2008 OV-Taxi

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2008 voor de OV-Taxi Noord-Holland
2. Het jaarverslag ter informatie te sturen aan Provinciale Staten.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Burger-Adema
J. Duivenvoorde
R. Fillet
K. Grevers
F. Nederstigt

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 36 41

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