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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 6 juni 2006
Onderwerp

1.
Advies over initiatiefvoorstel
natuurcompensatie van
GroenLinks

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het initiatiefvoorstel natuurcompensatie van GroenLinks
en het verzoek van Provinciale Staten om daarover een advies uit te brengen.
2. Provinciale Staten te adviseren met de formele aanpassing van de gedragslijn
te wachten op de uitkomsten van het aangekondigde overleg tussen Rijk, IPO en
VNG over een aangescherpte uitvoering van het compensatiebeginsel uit de
Nota Ruimte, mede in het licht van de komende wijziging van de Wet
ruimtelijke ordening.
3. Over het genomen besluit Provinciale Staten te informeren en de gedeputeerde
voor Natuur te mandateren om de desbetreffende stukken waar nodig aan te
passen.

2.
Implementatie van de
Het college besluit:
Europese Kaderrichtlijn Water
1. Kennis te nemen van de resultaten van de globale verkenning (concept
(KRW)
Zomernota 2006 Rijn-West) die een eerste inzicht geven in de doelen,
maatregelen en kosten ter verbetering van de ecologische toestand van het
grond- en oppervlaktewater in het Noord-Hollandse deel van het
deelstroomgebied Rijn-West;
2. Voor Noord-Holland de volgende uitgangspunten vast te stellen voor de
detailanalyse van doelen, maatregelen en kosten, die in de komende periode tot
eind 2007 wordt uitgevoerd:
a) Bij het zoeken naar maatschappelijk haalbare en kosteneffectieve
oplossingen moeten belanghebbenden/maatschappelijke organisaties,
waterbeheerders, gemeenten en provincies gezamenlijk betrokken zijn;
b) Huidige streekplannen en ruimtelijke en economische ontwikkelingen zijn
het kader voor de verdere uitwerking van genoemde doelen, maatregelen en
kosten;
c) Lopende regionale ontwikkelingen / projecten en bestaande bestuurlijke
contacten worden zoveel mogelijk benut om de beoogde doelen te
realiseren en om draagvlak en overeenstemming in de regio over deze
doelen te krijgen;
d) De detailanalyse houdt rekening met de grote verschillen binnen NoordHolland tussen gebieden (wateren), waardoor niet overal dezelfde
ecologische waterkwaliteit haalbaar en realiseerbaar is; de VHR-gebieden,
zwemwatergebieden en waterparels - voor zover die binnen de KRWwateren liggen - lijken in dit opzicht het meest kansrijk;
3. De voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West te
verzoeken genoemde uitgangspunten in aanmerking te nemen bij de RBO
besluitvorming over de aanpak van de detailanalyse op 8 september 2006;
3.
Ross-gelden wachtlijsten
jeugdzorg

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de brief van de staatssecretaris voor Volksgezondheid
Welzijn en Sport d.d. 22 maart 2006, waarin provincies verzocht worden mee te
werken aan het wegwerken van de wachtlijsten jeugdzorg “langer dan 9
weken”, de door gedeputeerde Kruisinga verzonden brief d.d. 24 april 2006
(kenmerk 2006-22858) met daarbij het plan voor het wegwerken van de
wachtlijsten in Noord-Holland en de e-mail van het ministerie van VWS van 26
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april 2006 met de toezegging van 5,9 miljoen euro aan eenmalige middelen;
vast te stellen dat de wijze van financiering van het ministerie voor het
wegwerken van de wachtlijsten jeugdzorg afwijkt van de bij verordening
vastgelegde wijze van financiering en de normtarieven van deze zorg in NoordHolland;
vast te stellen dat de kosten voor (ver)bouw van accommodaties niet zijn
opgenomen in de toegezegde 5,9 miljoen euro;
een mogelijk tekort van maximaal 1,5 miljoen euro als gevolg van het onder 2
genoemde te dekken uit de voorziening doeluitkering jeugdzorg in 2006 tot een
maximum van € 500.000,- en in 2007 tot een maximum van 1 miljoen euro (te
dekken bij het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2007 uit de reserve
doeluitkering);
de kosten van benodigde verbouw/aanpassing van accommodaties voor de zorg
in het onder 1 genoemd plan ten laste te brengen van de middelen
accommodaties die beschikbaar zijn in het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg
2005 - 2009 tot een maximum van € 600.000,-;
ten bate van de zorg in het onder 1 genoemd plan de in het
Uitvoeringsprogramma 2006 opgenomen subsidieplafonds van de hier
genoemde jeugdzorginstellingen te verhogen:
- UJL/OCG met € 149.721 tot € 4.892.897,
- Zandbergen met € 129.661 tot € 4.977.884,
- OCK het Spalier met € 1.069.072 (waarvan € 210.000 accommodatiekosten)
tot €17.349.665,
- voor Parlan met € 1.483.479 (waarvan € 325.000 accommodatiekosten) tot
€ 23.746.854;
vooruitlopend op de definitieve beschikking van het ministerie van VWS
besluiten te nemen tot subsidieverlening aan de onder 6 genoemde instellingen;
de portefeuillehouder mevrouw Kruisinga opdracht te geven het onder punt 6
genoemde uit te voeren;
de nieuwe subsidieplafonds te publiceren in het provinciaal blad.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
4.
Beantwoording statenvragen
van drs. K.W.C. Breunissen
(GroenLinks) over ruimtelijke
reservering voor nieuwe
landingsbanen op Schiphol
5.
Auditrapport Beheersing
risico’s Strategische
Groenprojecten AmstelGroen
en Van IJ tot Z

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.

Kennis te nemen van het auditrapport Beheersing risico’s Strategische
Groenprojecten AmstelGroen en Van IJ tot Z.

2.
a)

3.

Vast te stellen dat het doorlichtingonderzoek uitvoeringsprojecten in
het landelijk gebied, welke niet in de audit is meegewogen, een
essentieel instrument is geweest bij de risicobeheersing van genoemde
projecten en dat het niet in beschouwing nemen van ‘Operatie
Stofkam’ als een belangrijke tekortkoming wordt ervaren.
b) Deze vaststelling via bijgaande brief expliciet onder de aandacht van
de Rekeningencommissie te brengen.
De aanbevelingen van het auditrapport niet integraal over te nemen, omdat
deze aanbevelingen niet op alle punten effectief zijn en bovendien vaak te
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weinig specifiek, maar naar aanleiding ervan te besluiten:
a) Kennis te nemen van de wijze waarop de directies Beleid en B&U tot nu toe
invulling hebben gegeven aan de aanbevelingen uit het auditrapport;
b) In te stemmen met meer specifieke maatregelen zoals in de Nota GS genoemd
(concrete acties per verbeterpunt);
c) De directie Beleid en B&U opdracht te geven om de professionalisering van het
projectmanagement ter hand te nemen en hiertoe afspraken te maken in de
individuele werkplangesprekken. De professionalisering omvat de
implementatie van projectmatig werken met de nadruk op financieel- en
risicomanagement binnen projecten en programma’s en wordt door de
sectormanager aangestuurd en getoetst in het voortgangsgesprek en de
bespreking van de maandelijkse managementrapportage tussen sectormanager
en projectleider;
d) De directie Beleid en B&U opdracht te geven om de grondverwerving in
genoemde projecten onder verantwoordelijkheid van de projectleider
grondverwerving te laten plaatsvinden en in samenspraak met hem een
aankoopstrategieplan op te stellen en DLG opdracht te geven dit plan uit te
voeren.
e) Directie Beleid opdracht te geven de toekomstig B&U projectleider in de
planstudiefase reeds binnen het project verantwoordelijk te maken voor een
toets op uitvoerbaarheid opdat een soepele overdracht van planstudie naar de
realisatiefase verzekerd is.

6
Goedkeuring Definitief
Ontwerp (DO) (tweede
termijn, goedkeuring
voordracht

Het college besluit:
- Aan PS voor te stellen middels bijgevoegde voordracht akkoord te gaan met de
restauratie van het paviljoen Welgelegen;
- Aan PS voor te stellen om voor de realisering van het DO een krediet beschikbaar
te stellen van € 16,5 M exclusief BTW. Dit is inclusief het lopende startkrediet van
€ 1,3 M. Eveneens is een bouwrente van ca. €500.000 opgenomen; dit is een
indicatieve raming omdat de marktrente tot wijzigingen kan leiden.
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7.
Subsidieaanvraag Steunpunt
Autisme

Besluit

Het college besluit:
1. De regionale expertisecentra (REC) in Noord-Holland een startsubsidie te
verlenen van € 5.000,-;
2. De regionale expertisecentra per brief brief te informeren.

8.
Machtigen GS van Utrecht
Het college besluit:
voor het geven van opdrachten Gedeputeerde Staten van Utrecht te machtigen tot het verlenen van opdrachten aan de
aan de Commissie van
Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) onder voorwaarde dat:
Deskundigen Grondwaterwet
a) elk verzoek van de secretaris van de CDG voor het uitvoeren van
bijzondere werkzaamheden inhoudelijk wordt beoordeeld door de
Juridische Werkgroep Grondwater;
b) de meerderheid van de provincies instemt met de opdracht voor de
uitvoering van de werkzaamheden waarbij het aandeel van elke provincie
in de kosten van de opdracht, zijnde 1/12e deel, lager is dan € 3.500,waarbij het aandeel van de provincie Noord-Holland per jaar niet meer mag
bedragen dan € 10.500,9.
Regionaal Coördinatiecollege
Waddengebied (RCW)vergadering dd 6 juni 2006

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal Coördinatiecollege
Waddengebied van 6 juni 2006;
- In te stemmen met het Uitvoeringsplan Waddenfonds 2007-2012 “ De Wadden als
Broedplaats” dat ter vaststelling wordt voorgelegd in de RCW vergadering van 6
juni 2006;
- In te stemmen met het jaarverslag 2005 Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee, en het programma voor 2006-2007;
- Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het convenant
vaarrecreatie.

10.
Verhoging subsidieplafond
Het college besluit:
deelverordening sociaal beleid
1. het subsidieplafond van de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland
2005 te verhogen met een bedrag van € 525.000,-- ten behoeve van de
uitvoering van een derde subsidieronde voor het thema diversiteit,
emancipatie en integratie in 2006;
2. na vaststelling het subsidieplafond bekend te maken door middel van
publicatie in het Provinciaal Blad.

Middellangetermijnvisie
ontwikkeling Schiphol en
omgeving
Nagekomen besluit
van 30 mei; publicatie later
ivm BRS-afstemming

Het college besluit:
1. In te stemmen met de middellangetermijnvisie ontwikkeling Schiphol en
omgeving en de daarin opgenomen beleidsmaatregelen (met wijziging);
2. De visie ter instemming 2 juni aan de BRS-kern voor te leggen.
3. Direct na de BRS-kernvergadering een gezamenlijk persbericht uit te brengen
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4.

door de BRS-kern partners.
De visie na 2 juni te gebruiken als: a) uitgangspunt in overleggen met regiopartners, andere belanghebbenden en het Rijk b) inzet van de BRS Kern bij het
beoogde convenant tussen sector, Rijk en regio, c) basis voor de lobby naar de
Tweede Kamer.

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

R.Fillet
Y.de Groot
P.Heemskerk
M.Lansdaal
M.Ottevanger

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 4022
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 40 07

over de nummers:
5, 6,
2, 8, 9
1
4,
3, 7, 10

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. 06-06-2006 openbaar
Datum:06-06-2006

