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Onderwerp 
 

Besluit 

  
1. 
Wijziging subsidieplafond 
2010 Uitvoeringsregeling 
Cultuureducatie: flitsregeling 
basisscholen 

 
Het college besluit: 
1. Het subsidieplafond 2010 van de Uitvoeringsregeling cultuureducatie: 

flitsregeling basisscholen vast te stellen op € 302.804,-. 
2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  
2. 
Aanpassing 
Uitvoeringsregeling 
jeugdsportfonds en 
jeugdcultuurfonds Noord-
Holland 2009  
 

 
Het college besluit: 
1. De Uitvoeringsregeling jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Noord-

Holland 2010 vast te stellen. 
2. Provinciale Staten hierover te informeren middels bijgevoegde brief. 
3. De uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal Blad. 
4. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van enkele 

redactionele wijzigingen. 
5. Provinciale Staten te informeren middels bijgevoegde brief. 

  
3. 
Gasopslag Bergen 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de brief van het ministerie van Economische 

Zaken inzake de compenserende maatregelen bij de gasopslag 
Bergen  

2. de brief in reactie aan het ministerie van Economische Zaken te 
verzenden 

3. PS middels brief te informeren. 
  
4. 
Aquacultuur Noord-Holland, 
Solea 
 

 
Het college besluit: 
− Kennis te nemen van het verzoek van bedrijf Solea B.V. (2010-13298), 

gespecialiseerd in de gecontroleerde kweek van Noordzee tong, voor 
een garantstelling of lening van de provincie Noord-Holland, omdat 
zij anders naar de provincie Zeeland vertrekt, die subsidie en grond in 
het vooruitzicht stelt; 

− Kennis te nemen van het feit dat Solea B.V. in 2008 €200.000,- 
subsidie heeft ontvangen van de provincie Noord-Holland voor haar 
onderzoeksactiviteiten en in 2009 voor €15.000 voor een 
businessplan; 

− Aan Solea B.V. een subsidie in de vorm van een garantstelling tot 
2015 beschikbaar te stellen van maximaal € 500.000,- voor het 
verkrijgen van een lening voor de ontwikkeling van de kweek van 
Noordzee tong 

− De garantstelling te verlenen onder voorwaarde dat Solea B.V. 
gedurende de looptijd van de garantstelling in Noord-Holland blijft 
gevestigd. 

− Gedeputeerde Bond te machtigen dit besluit, afhankelijk van gekozen 
optie in overleg met PS, af te handelen. 
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5. 
Bijlageboek Kaderbrief 2011 

 
Het college besluit: 

1. Het bijlagenboek bij de kaderbrief 2011 vast te stellen; 
2. de beantwoording op de statenvraag van de Ouderenpartij (nr. 34) 

door de bespreking in de commissie FEPO op 14 juni en aan de 
hand van dit bijlagenboek bij de kaderbrief 2011 als voldaan te 
beschouwen; 

3. PS met brief hierover te informeren. 
 

  
6. 
Subsidie buiten 
Uitvoeringsregeling voor 
project “Zonne-energie uit 
wegen”  

 
Het college besluit: 
− Een subsidie van maximaal € 50.000,- te verlenen aan TNO Bouw en 

Ondergrond voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek als 
onderdeel van het project “Zonne-energie uit wegen”. 

  
7. 
Ontheffing project “De 
Verrassing” te Oosterend van 
de gemeente Texel 
 

 
Het college besluit: 
− Op grond van artikel 8 lid 3 sub b van de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening 2009 de ontheffing te verlenen van het 
verstedelijkingsverbod van artikel 8 lid 1 van de Provinciale 
Ruimtelijke Verordening 2009 ten behoeve van het projectbesluit “De 
Verrassing” te Oosterend. 

  
8. 
Beantwoording statenvragen 
(nr.31) van de Statenleden 
mevrouw G. Blokker en de 
heer E.P. Wagemaker (PvdA) 
over ontwikkeling 
vakantiepark nabij Fort 
benoorden Spaarndam 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
9. 
Beleidsregels verlagen 
subsidie POP-2 
 

 
Het college besluit: 
1. de beleidsregels omtrent het verlagen van subsidies verleend voor  

plattelandsontwikkeling in het kader van verordening (EG) nr. 
1698/2005 vast te stellen; 

2. de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te machtigen 
om de beleidsregels omtrent het verlagen van subsidies verleend voor 
plattelandsontwikkeling in het kader van verordening (EG) nr. 
1698/2005 bekend te maken in de Staatscourant namens 
gedeputeerde staten; 

  
10. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed 

 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
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te keuren 
bestemmingsplannen en 
verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
− Ten behoeve van het bouwplan voor het oprichten van 10 woningen, 

een crèche en een vakantieruimte op het perceel Relweg 57a te Wijk 
aan Zee, gemeente Beverwijk,  

  
11. 
Grensstreekstudie NH/ZH 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de MIRT (meerjaren programma infrastructuur, 

ruimte en transport) verkenning van Greenport tot Mainport, maar 
nog niet te agenderen ter besluitvorming.  

2. Kennis te nemen van de HOV studie Bollenstreek- Schiphol.  
3. Naar aanleiding van de verkenning mee te werken met een planstudie 
4. Beide rapporten ter kennisname te versturen aan PS. 

  
12. 
Vaststelling subsidieplafonds 
laatste tender Water als 
Economische Drager 
 

 
Het college besluit: 
1. Voor de tender 2010 van het uitvoeringsprogramma Water als 

Economische Drager (WED), die opent op 1 juli en sluit op 1 
september 2010, een budget van € 2.598.435,53 in te zetten; 

2. Een subsidieplafond van € 1.299.217,76 vast te stellen voor het 
onderdeel watergebonden bedrijvigheid; 

3. Een subsidieplafond van € 1.299.217,77 vast te stellen voor het 
onderdeel waterrecreatie; 

4. De hierboven met de subsidieplafonds samenhangende bedragen ten 
laste te laten komen van de bestemmingsreserve UNA, programma 
Water als Economische Drager; 

5. Na vaststelling beide subsidieplafonds bekend te maken door middel 
van publicatie in het Provinciaal Blad; 

6. PS hiervan per brief op de hoogte te stellen. 
  
13. 
Monitoringprogramma 
Waterplan 2010-2015  
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het Monitoringprogramma van het provinciaal 

Waterplan 2010-2015. 
2. PS middels brief te informeren. 

  
14. 
Notitie stand van zaken 
Europees 
subsidieprogramma “Kansen 
voor West”  
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie over de stand van zaken van het 

Europees subsidieprogramma ‘Kansen voor West’ (EFRO); 
2. PS met brief te informeren over de stand van zaken van het Europees 

subsidieprogramma ‘Kansen voor West’ (EFRO). 
  
15. 
Culturele Planologie, 
subsidies buiten 
uitvoeringsregeling 

 
Het college besluit: 
1. Op grond van artikel 1, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening 

Noord-Holland 2009 om in het kader van culturele planologie, buiten 
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 uitvoeringsregeling drie subsidies te verlenen aan Kunst en Cultuur 
Noord-Holland: 

− € 19.900,- voor Landmark Koopmanspolder; 
− € 20.000,- voor Dijken als Provinciaal monument; 
− € 34.600,- voor Herbestemd; 

2. De directeur SHV te machtigen voor de uitvoering van dit besluit 
conform de ondermandaatlijst SHV. 

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


