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1. 
Goedkeuring 
Waterbeheersplan Hollands 
Noorderkwartier, 
Waterbeheerplan KRW-deel 
van Amstel, Gooi en Vecht en 
Waterbeheerplan 2010-2015 
van Rijnland 

 
Het college besluit: 
1. Goedkeuring te verlenen aan het waterbeheersplan 2010-2015 van 

Hollands Noorderkwartier, het waterbeheerplan (KRW-deel) 2010-
2015 van Amstel, Gooi en Vecht en het waterbeheerplan 2010-2015 
van Rijnland;   

2. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het 
hoogheemraadschap van Amstel, Gooi en Vecht (mede namens de 
provincie Utrecht) en de provincie Zuid-Holland (die de besluitvorming 
mbt de goedkeuring van het waterbeheerplan van Rijnland 
coördineert) van dit besluit per brief in kennis te stellen;  

3. Provinciale Staten hiervan per brief in kennis te stellen. 
  
2. 
Professionalisering 
financieringsfunctie: 
uitvoering 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de bestuursrapportage over de uitvoering van het 

professionaliseringstraject financieringsfunctie; 
2. Kennis te nemen van de beheersmaatregelen in het kader van het 

risicobeheer financieringsfunctie; 
3. Kennis te nemen van het uitvoeringsplan liquiditeitsbeheer; 
4. Kennis te nemen van de bijlage Controlaspecten; 
5. De bestuursrapportage over de professionalisering 

financieringsfunctie aan te bieden aan Provinciale Staten ten behoeve 
van bespreking in de commissie FEPO. 

6. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van redactionele 
wijzigingen. 

  
3. 
Beschikbaar stellen financiële 
bijdrage Natuurbrug de 
Zandpoort 
 

 
Het college besluit: 
1. PS voor te stellen om de provinciale financiële bijdrage ad € 1,25 

miljoen voor Natuurbrug de Zandpoort in lijn met het GS besluit van 
december 2008 (2008-71934) met € 1,65 miljoen te verhogen naar € 
2,9 miljoen, te weten: 
o € 700.000 t.l.v. de resterende vrij beschikbare middelen in het 

compartiment Weginfrastructuur binnen de bestemmingsreserve 
EXIN-H; 

o € 950.000 door herallocatie van vrij beschikbare middelen binnen 
de bestemmingsreserve UNA (€ 526.000 EHS en € 124.000 + 
additioneel € 300.000 Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie); 

2. Van de beschikbare € 1,25 miljoen € 500.000 per direct als 
provinciaal voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen aan B&U om 
het project op te starten; 

3. Het onder 2. genoemde € 500.000 te dekken t.l.v. van binnen de 
bestemmingsreserve UNA reeds beschikbare gestelde middelen ad € 
1 miljoen; 
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4. Na de onder 1. genoemde besluitvorming in PS aan Stichting NPZK 
een subsidie te verlenen van € 2,4 miljoen (zijnde € 2,9 miljoen 
minus € 500.000 voorbereidingskrediet) op grond van artikel 1 van 
de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 t.b.v. 
realisatie van Natuurbrug de Zandpoort onder de volgende 
voorwaarden: 
o een bestuursovereenkomst over het aansluitende fietspad is 

ondertekend;  
o een beheerovereenkomst van de natuurbrug is ondertekend; 
o een samenwerkingovereenkomst met co-financierende partners is 

getekend over verantwoordelijkheden en risico’s; 
5. Gedeputeerde Meerhof te mandateren:  
       -    een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met de Stichting 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland om op deze wijze als partner 
het EFRO-project Recroduct Zandpoort gezamenlijk uit te kunnen 
voeren; 

       -     de onder 4. genoemde bestuursovereenkomst en 
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen; 

6.Op het moment dat de onder 4. genoemde bestuursovereenkomst, 
beheerovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst zijn getekend de 
directeur SHV te mandateren de subsidie van €2,4 miljoen aan stichting 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland te verlenen. 

  
4. 
Beantwoording statenvragen 
(nr.10) van de heer 
Bruenissen (GL) over de Q-
koorts in Noord-Holland 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 
Beantwoording statenvragen 
(nr.4) van de statenleden 
T.J.P.J. Talsma en G. Massom 
(PvdA) inzake ernstige 
ongelukken op gelijkvloerse 
kruisingen binnen de 
bebouwde kom van Aalsmeer  

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
6. 
Financieringsstatuut 
Provincie Noord-Holland 
2010  

 
Het college besluit: 
− De ontwerp voordracht Financieringsstatuut Provincie Noord-Holland 

2010 vast te stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten. 
  
7. 
Evaluatie experimenten 
gratis openbaar vervoer 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de effectrapportages van Verkeer.advies met 

betrekking tot de drie in Noord-Holland uitgevoerde experimenten 
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met gratis openbaar vervoer 
2. Af te zien van het initiëren van nieuwe experimenten met gratis 

openbaar vervoer 
3. Provinciale Staten middels brief te informeren 

  
8. 
Uitzondering op de 
provinciale 
aanbestedingsregels met 
terugwerkende kracht 
 

 
Het college besluit: 
Akkoord te gaan met uitzondering op de provinciale aanbestedingsregels 
voor: 

1. Advies inzake dimensionering GSP aansl. FW A4 t.b.v. N201 via 
Crux engineering BV 

2. Plaatsen stalen damwand Aalsm.baantocht t.b.v. N201 via Dura 
Vermeer Divisie Infra BV 

3. Extra engineering/afhandeling div meerwerk Amstelhoek t.b.v. 
N201 via Grontmij Infrastructuur en Milieu 

4. Levering rotonde-elementen t.b.v. rotonde pondje Buitenhuizen 
via N246 via Sterringhart BV 

5. Levering rotonde-elementen t.b.v. rotonde Zeddeweg N517/N247 
via Sterringhart BV 

6. Explosievenonderzoek t.b.v. N201 via T&A Survey 
7. Schade-opnamen bij calamiteiten via Wilchem Advies. 

  
9. 
Ontwerp inpassingsplan 
Natuurbrug Laarderhoogt 
 

 
Het college besluit: 
− In te stemmen met het vrijgeven van het ontwerp inpassingsplan 

Natuurbrug Laarderhoogt voor inspraak en het vooroverleg ingevolge 
het Besluit Ruimtelijke ordening. 

  
10. 
Regionale 
Uitvoeringsdiensten, aanpak 
2010  

 
Het college besluit: 
1. De voorgestelde invulling van de regisseursrol 2010 vast te stellen; 
2. De voorgestelde voorwaarden voor een financiële bijdrage vanuit de 

regisseursrol aan studies dan wel business cases in het kader van de 
totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdiensten vast te stellen; 

3. Het Rijk via IPO aan te spreken op haar financiële bijdrage in de 
totstandkoming van de Regionale Uitvoeringsdiensten; 

4. De regio's Noord-Holland Noord, Noordzeekanaalgebied en het Gooi 
en de Vechtstreek te informeren middels de bijgevoegde brieven; 

5. Provinciale Staten middels brief te informeren. 
  
11. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed 
te keuren 
bestemmingsplannen en 
verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
− Voor het oprichten van 35 woningen in twee plandelen (Plan II en Plan 

III) in Sint Maarten, gemeente Harenskarspel,  
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12. 
Aanvragen uitzondering 
aanbestedingsregels 
makelaarsdiensten tijdelijke 
huisvesting 

 
Het college besluit: 
− In te stemmen met een uitzondering op de aanbestedingsregels (regel 

6d.) ten behoeve van de inhuur van makelaarsdiensten voor de 
tijdelijke huisvesting van het ambtenarenapparaat. 

  
13. 
Benoeming 
schadebeoordelingscommiss
ie nadeelcompensatie 
Voetbalvereniging Zaandijk 
te Zaandam 
 

 
Het college besluit: 
− te benoemen als schadebeoordelingscommissie, voor het uitbrengen 

van adviezen als bedoeld in artikel 8 van de Regeling 
Nadeelcompensatie infrastructurele werken provincie Noord-Holland 
2007, met betrekking tot het project N515 vervanging Julianabrug te 
Zaandijk, mevrouw mr. A.L.J.M. Boontjes en de heer drs. P.A.J.M. van 
Bragt van Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ). 

  
14. 
Benoeming 
schadebeoordelingscommiss
ie nadeelcompensatie 
reconstructie N197 
 

 
Het college besluit: 
− te benoemen als schadebeoordelingscommissie, voor het uitbrengen 

van een advies als bedoeld in artikel 8 van de Regeling 
Nadeelcompensatie Infrastructurele Werken provincie Noord-Holland 
2007, mevrouw mr. A.L.M. Boontjes van SAOZ te Rotterdam. 

  
15. 
Publicatie 
Uitvoeringsregeling 
Omschakeling biologische 
landbouw 2010  
 

 
Het college besluit: 
1. de Uitvoeringsregeling Omschakeling biologische landbouw Noord-

Holland 2010 vast te stellen;  
2. een kennisgeving met beknopte informatie betreffende de 

Uitvoeringsregeling Omschakeling biologische landbouw Noord-
Holland 2010 te zenden aan de Europese Commissie ter uitvoering 
van artikel 20, eerste lid van Verordening (EG) nr. 1857/2006; 

3. dat de aanvragen op grond van artikel 5, eerste lid, van de 
Uitvoeringsregeling Omschakeling biologische landbouw 2010 
ontvangen moeten zijn voor 4 mei 2010. 

4. het subsidieplafond 2010 voor de tender van 4 mei 2010 vast te 
stellen op € 250.000,- ; 

5. het subsidieplafond 2010 voor de periode 1-1-2010 t/m 1-5-2010 te 
wijzigen door het subsidieplafond op nihil vast te stellen; 

6. de Uitvoeringsregeling omschakeling biologische landbouw Noord-
Holland 2009 in te trekken met terugwerkende kracht per 1-1-2010; 

7. de onder 1, 3 ,4 ,5 en 6 genoemde besluiten te publiceren in het 
Provinciaal blad. 

  
16. 
Aanvulling op lijst van 
Subsidie buiten 
Uitvoeringsregeling 2010  
 

 
Het college besluit: 
1. Stivas Noord-Holland een subsidie van € 574.700,- op basis van 

artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 
2009 te verlenen ten behoeve van het Stivas werkplan 2010;  
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2. De directeur SHV te mandateren deze subsidie te verlenen.  
  
17. 
Betaalbaar maken van de 
vergoeding voor agrarisch 
weidevogelbeheer SNL in 
2010  
 

 
Het college besluit: 
1. Tot vaststelling van de collectieve beheerplannen SNL voor 

weidevogelbeheer in de 7 ILG regio’s, en van de digitale versie van 
deze plannen in de ToolKit SNL, waarmee nadere uitvoering wordt 
gegeven van het besluit van 6 oktober 2009 tot invoering van het 
nieuwe subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer (SNL) en van het 
besluit van 10 november 2009 tot openstelling van natuurbeheer voor 
subsidie; 

2. Het onverplichte deel uit de openstelling voor agrarisch 
weidevogelbeheer in principe gereserveerd houden voor dit beheer; 

3. De directeur Beleid te machtigen de Dienst regelingen van het 
ministerie van LNV en de Gebiedscoördinatoren SNL van de 
vaststelling op de hoogte te stellen. 

  
18. 
Intrekken van 
uitvoeringsregeling subsidie 
weidevogels Noord-Holland 
2009  

 
Het college besluit: 
1. de uitvoeringsregeling subsidie weidevogels Noord-Holland 2009 in 

te trekken. 
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het 

provinciaal blad. 
  
19. 
Vaststelling subsidieplafond 
Uitvoeringsregeling 
opvangvoorzieningen 
zwerfjongeren Noord-
Holland 2009  

 
Het college besluit: 
1. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling opvangvoorzieningen 

zwerfjongeren Noord-Holland 2009 voor het jaar 2010 vast te stellen 
op €300.000,- 

2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 
  
20. 
Auditplan Wieringerrandmeer 
 

 
Het college besluit: 
1. Het auditplan Wieringerrandmeer vast te stellen. 

  
21. 
Intrekking verouderde 
rechtspositieregelingen 
 

 
Het college besluit: 
1. tot intrekking van een 19-tal verouderde rechtspositieregelingen c.q. 

rechtspositionele circulaires, richtlijnen en/of besluiten zoals vermeld 
in de bijlage bij deze nota.  

2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op die 
waarop de bekendmaking daarvan in het Provinciaal Blad heeft 
plaatsgevonden. 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
F. Hermie tel. (023) 514 46 39 4, 15, 16 
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J. Duin tel. (023) 514 40 99 1, 2, 3, 20, 21 
J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 19 
K. Grevers tel. (023) 514 36 42 5, 7, 8,  
L. van Hees tel. (023) 514 38 43 9, 10, 17, 18 
F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 6, 11, 12, 13, 14 
 
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.  
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