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1.
Reactie Alternatieven en
Variantennota Planstudie
Schiphol-Almere

Het college besluit:
1. In te stemmen met het zenden van een reactie op de Planstudie SchipholAlmere ten behoeve van de Minister van Verkeer en Waterstaat waarin de
voorkeur voor het Stroomlijnalternatief in verdiepte ligging onomwonden
wordt bepleit en waarbij het Kabinet wordt gevraagd tempo te houden in de
procedure door zowel het Nulplusalternatief als het Verbindingsalternatief niet
verder te onderzoeken;
2. Een actieplan op te stellen om het standpunt van het college kracht bij te zetten
3. De reactie tevens te versturen aan de bewindslieden van VROM en LNV.
4. Provinciale Staten in kennis te stellen van de reactie van het college ten
behoeve van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

2.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingsregels
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
van de aanbestedingsregels
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels. Door aansluiting te zoeken
door aansluiting te zoeken bij
bij de 2e uitzondering, punt 2 van de provinciale aanbestedingsregels
e
de 2 uitzondering, punt 2 van
(transitiekosten waardoor de kosten voor uitvoering van de opdracht significant
stijgen) inzake de opdracht tot projectmanagement voor Crailo,
de provinciale aanbesteding
motorcrossterrein en grondbeleid en hiertoe het contract met De Roo
management en advies te verlengen tot 1 juli 2006.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht te verlenen.
3
Verzoek tot toepassing van
uitzonderingsregels
aanbestedingsreglement bij de
uitvoering van het project
Zonnescholen

Het college besluit:
• Akkoord te gaan met de toepassing van uitzonderingsbepaling 1b van de
provinciale aanbestedingsregels, inzake de inzet van het bedrijf OPEN&T
voor de afronding van fase 1 van het Zonnescholen project in Pommeren
voor een bedrag van maximaal € 10.000,-;
• Toestemming te verlenen aan de sector manager Milieu voor het verlenen
van de opdracht tot afronding van fase 1 van het Zonnescholen project aan
OPEN&T voor een bedrag van maximaal € 10.000,-.

4.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingsregels
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
van de aanbestedingsregels
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels. Door aansluiting te zoeken
door aansluiting te zoeken bij
bij de 2e uitzondering, punt 2 van de provinciale aanbestedingsregels
e
de 2 uitzondering, punt 2 van
(transitiekosten waardoor de kosten voor uitvoering van de opdracht significant
stijgen) inzake de opdracht tot interim Senior beleidsadviseur met kennis van
de provinciale aanbesteding
ruimtelijke ontwikkelingsprocessen, relevant voor de ontwikkeling van
luchthaven Schiphol en hiertoe het contract met DHV Management
Consultants te verlengen tot 1 oktober 2006.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht te verlenen.
5.
Verlenging inzet in verband
met continuïteit dossiers
landinrichting, SGB, e.a.

Het college besluit:
1. Om te accorderen dat gebruik wordt gemaakt van de uitzonderingsbepaling als
bedoeld in regel 6, ad 1 onder a van de provinciale aanbestedingsregels,
waardoor de inzet van Paul Manders van P2 managers wordt verlengd tot
uiterlijk 1 juli 2006 voor een bedrag van maximaal €39.750.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht tot inhuur te
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verlengen tot uiterlijk 1 juli 2006 voor een bedrag van maximaal €39.750,6.
Verlenging inzet
themacoordinator Ruimte en
Landschap voor het
programma Stelling van
Amsterdam

7.
Uitzonderingen
aanbestedingsregels met
betrekking tot inhuur WMT
Consulting, Oranjewoud, en
Aspecto

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels. Door aansluiting te zoeken
bij de 2e uitzondering, punt 2 van de provinciale aanbestedingsregels, waardoor
de inzet van de heer Walgemoed als thema coördinator Ruimte en Landschap
uiterlijk wordt verlengd van 1 maart tot 1 september 2006 voor een bedrag van
maximaal €37.500,- exclusief BTW en onkostentoeslag van €6,15 per uur.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht te verlenen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met toepassing van de uitzonderingsbepalingen zoals vermeld in
regel 6, lid 1 van de Aangestedingsregels Provincie Noord-Holland 2005 voor
de inhuur van:
a. WMT Consulting als kwartiermaker voor het Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord
b. Bureau Oranjewoud ten behoeve van het UNA-programma water als
Economische Drager
c. Bureau Aspecto ten behoeve van ondersteuning van de China-missie
van de provincie Noord-Holland
2. De sectormanager BEL/EZ te machtigen de opdrachten tot inhuur verder af te
handelen.

8.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de uitzonderingsregels
1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
van de aanbestedingsregels
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels. Door aansluiting te zoeken
door aansluiting te zoeken bij
bij de 2e uitzondering, punt 2 van de provinciale aanbestedingsregels
e
de 2 uitzondering, punt 2 van
(transitiekosten waardoor de kosten voor uitvoering van de opdracht
significant stijgen) inzake de opdracht tot interim Senior beleidsadviseur met
de provinciale aanbesteding
kennis van de (inter-) nationale ontwikkelingen van luchtvaart en luchthavens
en hiertoe het contract met K+V Interimmanagement bv te verlengen tot 1
oktober 2006.
9.
Verlenging inzet
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
themacoördinator Publieke
uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels. Door aansluiting te zoeken
toegankelijkheid, Recreatie en
Toerisme
bij de 2e uitzondering, punt 2 van de provinciale aanbestedingsregels,
waardoor de inzet van mevrouw Caalders van Bureau Buiten als thema
coördinator Publieke toegankelijkheid, Recreatie en Toerisme, uiterlijk wordt
verlengd tot en met 1 juli 2006 voor een bedrag van maximaal €66.600,-.
2. Toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de opdracht te verlenen.
10.
Uitzondering
aanbestedingsregels

11.

Het college besluit:
- in te stemmen met verlenging van inhuur van Kees Kroon (Yacht) als unitmanager
Secretariaat en Beleidsondersteuning voor de duur van een jaar (januari-december
2006) en de directeur Beleid te machtigen de opdrachten tot inhuur verder af te
handelen.
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Nota ruimte voor bagger,
kabinetstandpunt waterbodem
en de startovereenkomst ‘
Naar regionale
bestuursakkoorden
waterbodems’

12.
Verantwoording
Meerjarenprogramma Wet
Bodembescherming 20022004

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het document “Ruimte voor Bagger”, dat door het
bestuurlijke baggerplatform Noord-Holland is aanvaard en meer specifiek van
het feit dat er voldoende verwerkingscapaciteit is voor de klassen 0 t/m 3 en
onvoldoende stortcapaciteit voor klasse 4 voor de periode 2006-2025;
2. kennis te nemen van het kabinetsstandpunt waterbodem en de
startovereenkomst ‘Naar regionale bestuursakkoorden waterbodems’;
3. provinciale staten voor te stellen het provinciale baggerbeleid vastgelegd in het
Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 te herzien als aangegeven in punt
7.10 van de notitie , mede gelet op de besluiten onder 1 en 2.
4. met de partners in het bestuurlijke baggerplatform Noord-Holland te zoeken
naar voldoende nieuwe stortcapaciteit voor bagger klasse 4
5. Voor de tijd waarin nog geen ruimte is gevonden gebruik te maken van de
verruimde openstelling van de rijksdepots Slufter en IJsseloog uit hoofde van
de onder 2 genoemde startovereenkomst.
6. De staten middels bijgaande brief te informeren en de bijlagen bij onderhavige
nota voor GS bij te sluiten.

Het college van GS besluit:
- de verantwoording over het Meerjarenprogramma Wet
Bodembescherming 2002 t/m 2004 vast te stellen. De
verantwoording betreft:
- de gerealiseerde toetsbare prestatie-eenheden,
- de verantwoording van de financiën en
- de verantwoording van de overige activiteiten waarvoor geen
toetsbare prestatie eenheden zijn aan te geven.
- de verantwoording over het Meerjarenprogramma Wet
Bodembescherming 2002 tot en met 2004 aan te bieden aan
Bodemplus van het Ministerie van VROM

13.
Berging klasse 0 tot 2
Het college besluit:
baggerspecie in de bodem van
- de berging van circa 1,2 miljoen m³ zoute baggerspecie in de bodem van het
het Noordzeekanaal
Noordzeekanaal te gedogen totdat het nieuwe bodembeleid in werking is getreden.

14.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer H.
Putters (SP) over sluiting
brandweerkazernes in
Wijdenes en Schellinkhout
(gemeente Drechterland)

Het college stelt de antwoorden vast.

15.
UNA Projectenprogramma “
Het college besluit:
Water als economische
a. Voordracht en -ontwerpbesluit “Herstructurering watergebonden
drager” Gemeente Medemblik
bedrijventerrein Overleek “vast te stellen.
b. Aan PS voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van maximaal €
1.052.455,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Medemblik voor de
herstructurering watergebonden bedrijventerrein Overleek en deze ten laste te
brengen van de bestemmingsreserve UNA- als onderdeel van het programma
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c.

d.
e.
16.
UNA programma “ Water als
Economische Drager”

17.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. Agema
(fractie Agema) over de
begrotingscampagne

18.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer
Bruystens (Ouderenpartij
NH/VSP) over besteding
belastinggeld NoordHollandse burgers

19
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer D.

Water als economische drager. Deze onttrekking aan een reserve zal
begrotingstechnisch geregeld worden bij Voorjaarsnota 2006.
Er zal pas voorschotverlening plaatsvinden wanneer:
1. Door middel van overeenkomst het openbaar gebruik van
de botenlift voor minimaal 10 jaar is gegarandeerd.
2. De gemeente Medemblik het totaal benodigd krediet
beschikbaar heeft gesteld (inclusief uitvoering
baggerwerkzaamheden Overleekkanaal ad € 220.000,-);
3. Het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld;
4. Voor 1 juli 2006 de projectwerkzaamheden behorend tot
Fase 1 zijn gestart.
Middels inliggende brief de B&W van de gemeente Medemblik van de
procedurele voortgang op de hoogte te stellen.
Voordracht en -ontwerpbesluit aan PS toe te zenden.

Het college besluit:
a) Te constateren dat na herijking van het UNA-programma “Water als
Economische Drager” door Provinciale Staten (statenvergadering van 28
februari 2005, motie 14-1) tweeëntwintig projecten zijn aangedragen door
regionale partijen voor een investeringsbijdrage vanuit dit programma, die
passen in de door Provinciale Staten gewenste thema’s recreatie & toerisme
(watersport), kleine recreatievaart, watergebonden bedrijvigheid en
goederenvervoer over het water.
b) Kennis te nemen van de projectlijst (bijlage A.), in te stemmen met het
ambtelijk pré-advies (onder 2a) en deze voor te leggen voor advies aan een
commissie bestaande uit SRN (Stichting Recreatie Toervaart Nederland),
HISWA Vereniging, ANWB, Stichting Nederland Maritiem Land,
Samenwerkende Kamers van Koophandel Noord-Holland en Amsterdam Cruise
Port.
c) De gedeputeerde EZ te mandateren om op basis van de UNA-criteria de
projecten in de projectenlijst te toetsen en na advies van de onder b. genoemde
commissie te besluiten welke projecten voor een bijdrage aan Provinciale Staten
worden voorgelegd.
d) Provinciale Staten informeren over de actuele stand van zaken van het UNAprogramma “Water als Economische Drager”en de daarbij betrokken projecten.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
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Graatsma (SP), over de
Planning en Control Kalender
2006

20.
Strategische
Het college besluit:
 Het milieurapport met de Strategische Milieubeoordeling voor de
Milieubeoordeling
gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek vast te stellen;
Gebiedsuitwerking
 Kennis te nemen van het advies van de Commissie voor de
Haarlemmermeer-Bollenstreek
milieueffectrapportage over het proces en de inhoud van de Strategische
Milieubeoordeling voor de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek;
 Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage te gebruiken bij de
nadere uitwerking van de Strategische Milieubeoordeling bij de
streekplanherziening Noord-Holland Zuid die volgt op de gebiedsuitwerking
Haarlemmermeer - Bollenstreek.
21.
Rapportages Adviesraden
Evaluatie Schipholbeleid

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de samenvattingen en de globale beoordeling van de
rapporten van de VROM-raad (“Schiphol: Meer markt voor de
Mainport?”), Raad voor Verkeer en Waterstaat (“Onweer zuivert de lucht”als vervolg op “Vluchten kan niet meer…”) en de Commissie Deskundigen
Vliegtuiggeluid – Commissie Eversdijk (“Luid, maar duidelijk”).
2. De globale beoordelingen door de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) te
laten betrekken bij de voorbereiding van een reactie op het
kabinetsstandpunt over Schiphol dat in april wordt verwacht.

22.
Gebiedsuitwerking
Het college besluit:
Haarlemmermeer-Bollenstreek
 Kennis te nemen van het advies van de Bestuurlijke Kerngroep d.d. 3 maart
2006;
 Kennis te nemen van de samenvatting van de ingediende schriftelijke
standpunten op de discussienotitie ‘vier perspectieven’ en de reactie daarop;
 De concept eindrapportage gebiedsuitwerking Haarlemmermeer – Bollenstreek
(onder voorwaarden van: het schrappen van de beperkingencirkel in het
verlengde van de 20 KE-contour, compensatie van een deel van het strategisch
Groenproject en bollenareaal en beschikbaar stellen van voldoende middelen
voor infrastructuur en groene- en blauwe functies) , vast te stellen, inhoudende:
o Ruimte in het totale plangebied voor 13.300 woningen (waarvan
10.000 in Haarlemmermeer) in uitleglocaties en 10.500 woningen
(waarvan 5.000 in Haarlemmermeer) binnen rode contouren,
waaronder;
 het ontwikkelen van een groen- en waterrijk landschap
gecombineerd met grootschalige woningbouw;
 woningbouw in Lisserbroek;
 binnenstedelijke woningbouw in Hoofddorp, Nieuw Vennep
en Badhoevedorp;
o verder ontwikkelen van bedrijventerreinen in de A4-zone;
o prioriteit te leggen bij het oplossen van de knelpunten op de A4
(parallelstructuur A4) en het verdubbelen van het zuidelijk gedeelte
van de N 205;
o overige knelpunten nader te onderzoeken in de netwerkanalyse van
rijk en Noordvleugel ( w.o. N 207, verlengde N 205-A44 e.d.)
o aanleg van park 21e eeuw tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep;
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concentratie akkerbouw in het zuidoosten en noorden van
Haarlemmermeer.
De aanbiedingsbrief en de voordracht van GS aan PS vast te stellen met het
verzoek aan PS om op 24 april 2006 in te stemmen met de eindrapportage
gebiedsuitwerking;
Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen redactionele en technische wijzigingen
in de concept eindrapportage aan te brengen.
o




23.
Planning en Control Kalender
2006

24
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer H.
Putters (SP) inzake het
busvervoer in de regio Gooi
en Vechtstreek

25.
Vaststelling programma
gedragsbeïnvloeding
verkeersveiligheid 2006

26.
Inhuur expertise voor
alliantievorming N201 door
aansluiting te zoeken bij de
uitzonderingbepalingen- regel
6c- van de provinciale
aanbestedingsregels 2005.

27.
Onderzoek
luchtkwaliteiteffecten voor
project Westelijke Randweg
Beverwijk (N197);
opdrachtverstrekking aan
Kema met uitzondering op

Het college besluit:
1. De Kalender voor Planning en Control 2006 gewijzigd vast te stellen.
2. Aan te bieden aan het presidium conform concept-brief
3. Twee collegevergaderingen te wijden aan de besluitvorming over nieuw beleid
op 11 en 13 juli en twee collegevergaderingen te wijden aan de besluitvorming
over de programmabegroting op 29 en 31 augustus.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.
Vanuit de Brede Doeluitkering (BDU) 2006 een bedrag van € 700.000,- te
oormerken voor het programma gedragsbeïnvloeding 2006;
2.
De subsidieplafond voor het programma gedragsbeïnvloeding 2006 vast te
stellen op € 684.600,- voor heel Noord-Holland Noord buiten het ROA-gebied;
3.
De prioritering van de projectenlijsten en de maximale financiële bijdrage per
project vast te stellen;
4.
De beschikbare subsidiegelden voor de projecten tot maximaal 31 december
2007 beschikbaar te stellen.
5.
De subisidieverzoeken van de projecten op lijst 2 af te wijzen;
6.
De portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen aan de
betreffende wegbeheerders subsidie te verlenen.

Het college besluit:
- in te stemmen met de opdrachtverlening aan AT Osborne voor het leverren van
expertise en ondersteuning voor de alliantievorming voor het D&C-contracht N201
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn door aansluiting te zoeken bij de
uitzonderingbepalingen- regel 6c- van de aanbestedingsregels 2005 (opdracht
waarvan wordt aangetoond dat er onvoldoende geschikte kandidaten zijn)

Het college besluit:
- In te stemmen met het uit laten voeren van een onderzoek ‘ Luchtkwaliteiteffecten
N197’ m.b.v. het Nieuw Nationaal Model (NNM+) door onderzoeksinstituut Kema
Nederland bv;
- Daarbij in te stemmen met de uitzondering op art. 6c van de aanbestedingsregels
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aanbestedingsregels

28.
Vaststelling Actualisatie
Marsrouteplan 2006 voor
bibliotheekvernieuwing in
Noord-Holland

29.
UNA-bijdrage conservering
Fort Pampus

30.
Beantwoording statenvragen
van de Statenleden de heer
Van Montfoort en de heer
Beemsterboer (CDA) over

2005 waarbij in dit geval de opdrachtverstrekking plaats vindt op basis van slechts
1 offerte (in plaats van drie of meer) gegeven de bijzondere monopolistische
marktomstandigheden;
- Daarbij in te stemmen met de conditie van Kema om art. 13 van de algemene
voorwaarden van de provincie uitsluitend voor deze opdracht in dit geval aan te
passen en uit te gaan van een beperkte aansprakelijkheid tot maximaal 125.000,euro;
- Opdracht te verlenen aan de sectormanager Realisatie van de directie Beheer &
Uitvoering om deze opdracht te verstrekken aan Kema onder vermelding van de
uitdrukkelijke voorwaarde dat hieraan geen enkele precedentwerking ontleend kan
worden.

Het college besluit:
a) De Actualisatie Marsrouteplan 2006 voor bibliotheekvernieuwing in NoordHolland vast te stellen;
b) De Actualisatie Marsrouteplan 2006 voor bibliotheekvernieuwing in NoordHolland in te dienen bij de Landelijke Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing en
bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur;
c) De Actualisatie Marsrouteplan 2006 voor bibliotheekvernieuwing in NoordHolland ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. De voordracht “ UNA-bijdrage Conservering Fort Pampus” (inclusief
ontwerpbesluit en projectnota) vast te stellen.
2. Aan PS voor te stellen:
a.
Een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 877.500,- t.b.v. een
subsidie aan Stichting Pampus voor de conservering van Fort Pampus
conform het conserveringsplan van architectenbureau Rappange &
Partners, december 2005 en bijbehorende kostenraming d.d. 1 februari
2006;
b.
De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve UNA, budget Programma Sociale Culturele
Infrastructuur; deze onttrekking aan een reserve zal
begrotingstechnisch gerewgeld worden bij Voorjaarsnota 2006.
3. Tot voorschotverlening over te gaan wanneer uiterlijk 1 juli 2006 het project is
gegund (inclusief vergunningverlening en schriftelijke vastlegging van alle
toegezegde bijdragen);
4. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland een
maximum voorschotverlening van 90% te verlenen, gezien de
liquiditeitspositie van de Stichting Pampus;
5. Indien het project niet binnen het budget (€ 2.477.813,-) kan worden
uitgevoerd, is de portefeuillehouder Cultuur gemachtigd om in overleg te
treden met Stichting Pampus om het project versoberd te laten uitvoeren;
6. Voordracht (inclusief ontwerpbesluit, projectnota en overige bijlagen) toe te
zenden aan Provinciale Staten.

Het college stelt de antwoorden vast.
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OZB-belastingen gemeenten
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31.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- voor het realiseren van een bouwplan op het perceel van Zijdstraat 14 te Aalsmeer,
gemeente Aalsmeer,
- voor het realiseren van een bouwplan op het perceel aan Zijdstraat 10 te Aalsmeer,
gemeente Aalsmeer
32.
Incidentele subsidie voor
Werkstad A4

Het college besluit:
a. De Schiphol Area Development Company (SADC) een incidentele tekortsubsidie te
verlenen voor de proceskosten van de ontwikkeling van Werkstad A4 van 20% van de
totale kosten met een maximum van € 94.962,-- inclusief BTW;
b. Een voorschot uit te betalen van 80%, te weten € 75.970,--.

33.
Toetsing gemeentelijk
Het college besluit:
rampenplan van de gemeenten
1. de toetsingsbrieven aan de gemeenten in de veiligheidsregio Kennemerland
in de regio Kennemerland
i.o., aangepast vast te stellen;
2. PS middels de brief in de bijlage te informeren.

34.
Besluit investeringsaanvragen
jeugdzorg 2006

45.
Verslaglegging commissie
FBO

36.
Samenwerking in de
waterketen

Het college van GS besluit:
1. de prioriteitenlijst investeringsaanvragen voor accommodaties jeugdhulpverlening
2006 vast te stellen;
2. de hierin opgenomen aanvraag tot het genoemde maximumbedrag van € 62.688,71
te honoreren ten laste van het hiervoor, binnen het uitvoeringsprogramma
jeugdzorg 2006, gereserveerde budget van € 90.800,00. Het restant van het budget
ad € 28.111,29 blijft in de voorziening JHV;
3. het subsidieplafond voor 2006 van de instellingen waarvan de aanvraag
gehonoreerd is te verhogen, respectievelijk OCK het Spalier met € 4.254,60, Parlan
met € 55.134,11 en Bureau Jeugdzorg Noord-Holland met € 3.300,00;
4. de overige aanvragen af te wijzen;
5. het provinciaal Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2006 en het bijbehorend
financieel kader met bovengenoemde bedragen nader in te vullen en de uitvoering
op te dragen aan de directie SHV;
6. het besluit tot ophoging van de subsidieplafonds te publiceren in het provinciaal
blad.

Het college besluit:
• Kennis te nemen van het verslag over de activiteiten ten behoeve van het
reorganisatieproces;
• Provinciale Staten te informeren middels bijgevoegde aan te passen brief
• De portefeuillehouder te machtigen tot aanpassing van de brief aan de
actuele situatie.

Het college besluit:
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 maart 2006
1.

2.
3.
4.

37.
Motie 8-12 Onderzoek naar
vestiging Rekkof Aircraft in
Noord-Holland

38
Heroverweging op bezwaar
Corus IJmuiden

kennis te nemen van de conclusie van gemeenten, waterschappen en
drinkwaterbedrijven dat een verdere versterking van de huidige
samenwerkingsinitiatieven in de waterketen een significante kostenbesparing
kan opleveren;
kennis te nemen van de wens van deze partijen dat GS een faciliterende rol op
zich neemt om dat doel te bereiken;
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven voor te stellen samen een
vervolgconferentie over dit thema te organiseren in het najaar van 2006;
gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven met een brief van dit
voornemen op de hoogte te stellen.

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheid
van een vestiging van Rekkof in Noord-Holland (motie 8-12);
b. De uitkomsten aan Provinciale Staten te rapporteren.

Het college besluit:
1. Corus IJmuiden in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 15 september 2005, nr. 2005-32792 niet te
herroepen.

Afdeling Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
P.Heemskerk
A.Meiborg
K. van Eerde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 46 39

1, 14, 24, 25, 30, 33, 35
34
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,28, 29,31, 32,
11, 12, 13, 15, 16, 37, 38

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. 14-03-2006 openbaar
Datum:14-03-2006

