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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Selectie 

bodemonderzoeklocaties en 

asbest signaleringsonderzoek 

 

 

Het college besluit: 

- De lijst met bodemonderzoeklocaties Noord-Holland (‘spoedlijst’) vast te stellen 

(rapport Register van 22 februari 2008) 

- Het asbest signaleringsonderzoek Noord-Holland (waarin de kans op het 

voorkomen van asbest in gebouwen en in de bodem is aangegeven) vast te stellen 

(rapport Register van 9 april 2008). 

  

2. 

Petten aan Zee 

 

 

Het college besluit: 

- brief te versturen naar het college van de gemeente Zijpe waarin wordt aangegeven 

dat GS pas een besluit nemen over het initiatief Petten aan Zee als er een 

onderbouwd plan ligt waarvan de haalbaarheid ook in financiële zin is aangetoond. 

  

3. 
Ontwikkelingsperspectief 

Markermeer-IJmeer 

 

 

Het college besluit: 

- Het Ontwikkelingsperspectief te onderschrijven; 

- Een brief te sturen aan de voorzitter van de stuurgroep Toekomstagenda 

Markermeer-IJmeer (gedeputeerde Greiner) met daarin opgenomen de 

aandachtspunten vanuit Noord-Holland voor het vervolgtraject; 

- Gedeputeerde RO te mandateren de communicatie rond de aanbieding van het 

ontwikkelingsperspectief en het persbericht verder af te handelen. 

  

4. 
Bijdrage wielerronde Groene 

Hart 

 

 

 

Het college besluit: 

- Ten behoeve van de Wielerronde van het Groene Hart een incidentele subsidie in 

2008 te verstrekken van € 30.000 uit het Groene Hart Budget in de vorm van een 

budgetsubsidie eenmalig. 

 

  

5. 
Investeringsbudget Landelijk 

Gebied: actualisatie 

uitvoeringsprogramma 2008  

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met de actualisatie uitvoeringsprogramma 2008; 

- in te stemmen met het voorstel deze actualisatie toe te voegen aan het 

uitvoeringsprogramma 2008; 

- in te stemmen met het voorstel om voor het project Egboetswater een uitzondering 

te maken voor het te subsidiëren bedrag, op basis van artikel 20 

‘afwijkingsbevoegdheid’ van de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 

Noord-Holland 2007. 
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6. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden H. Putters 

en drs. H.K. Bos (SP) over de 

uitnodiging voor de 

startbijeenkomst rijksbijdrage 

N23 (Westfrisiaweg) van 

Alkmaar tot Zwolle (nr. 20) 

(2008-20837) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

7. 

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. 
- Het realiseren van een opslagruimte/garage op het perceel aan de “De Laars 14” te 

Spaarndam, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  

- Het streekplan Noord-Holland Zuid af te wijken voor het realiseren 

woningbouwproject “Spaernhove” ten behoeve van het bouwen van 73 woningen te 

Cruquius, gemeente Haarlemmermeer,  

  

8. 
Voortgangsrapportage 

Mobiliteit (per 1 april 2008) 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage over het nog lopende 

Mobiliteitstraject van de reorganisatie (per 1 april 2008) 

2. de rapportage door middel van brief aan te bieden aan PS. 

  

9. 
Gecombineerd Jaarverslag 

2006/2007 eenheid Concern 

Controlling 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het gecombineerde jaarverslag 2006/2007. 

2. Het gecombineerde jaarverslag 2006/2007 aan te bieden aan Provinciale Staten 

voor bespreking in de Rekeningencommissie. 

3. De portefeuillehouder te machtigen opmerkingen van het college te verwerken 

  

10. 
Programma en verslag van het 

ambtsbezoek van de cvdK aan 

de gemeente Harenkarspel 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 7 maart 2008 door de 

commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente 

Harenkarspel en kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin 

gedane toezegging dat hij onder de aandacht van GS brengt: 

-  Biologische landbouw: De heer Dekker van de Tuinderskring en de werkgroep 

Plattelandsontwikkeling vindt de aanpak van de provincie met betrekking tot de 

biologische landbouw kabouterachtig (Roel van Duijn-achtig). Zijn wens om als 

provincie rechtstreeks contact te maken met biologische boeren om in beeld te 

krijgen wat hun werkelijke behoeften aan ondersteuning bij biologische landbouw 

zijn, wordt onder de aandacht gebracht van de gedeputeerde landbouw. 

  

11. 

Toetsing rampenplannen 

 

 

Het college besluit: 

4. de toetsingsbrieven over de rampenplannen aan de gemeente Andijk, Anna 

Paulowna, Hoorn, Opmeer en Zijpe vast te stellen; 

5. Provinciale Staten hierover te informeren. 
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12. 
Gedragslijn integriteit 

 

 

Het college besluit: 

- De Gedragslijn melding integriteitschending vast te stellen. 

  

13. 
Verstrekken subsidie onder 

gebruikmaking 

hardheidsclausule AsN 

 

 

Het college besluit: 

1. onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te geven 

aan artikel 10, eerste lid, van de AsN, waarin is bepaald dat een aanvraag om een 

projectsubsidie moet worden ingediend uiterlijk drie maanden voor het begin van 

de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en op grond van de 

artikelen 4:23, derde lid, onder c. en 4:43 van de Algemene wet bestuursrecht, een 

budgetsubsidie van € 53.345,10 te verstrekken aan de gemeente Heerhugowaard 

voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in het kader van de uitvoering 

van het inrichtingsplan ‘ De Blauwe Loper’; 

2. de gemeente Heerhugowaard met brief hierover te informeren. 

  

14. 

Waddenzee; wijzigen met 

betrekking tot wadlopen 

 

 

Het college besluit: 

1. ten aanzien van de voorschriften bij de wadloopverordening: 

a. in te stemmen met de nieuwe voorschriften behorende bij 

wadloopvergunningen bij wadlopen en mist en 

waterstandsverhoging, wadloopverordening 1996; 

b. in te stemmen met de actualisatie van de naam van de 

uitvoerende overheidsinstelling en de looptijd van het 

wadloopconvenant; 

c. de aangepaste voorschriften te publiceren in het Provinciaal 

Blad. 

2.    ten aanzien van de evaluatie van het convenant wadlopen: 

a. in te stemmen met de evaluatie van het convenant wadlopen; 

b. in te stemmen met de tekst van het convenant wadlopen 2008-2013; 

c. gedeputeerde Kruisinga te machtigen het aangepaste convenant te 

ondertekenen. 

3.   ten aanzien van de wadloopadviescommissie: 

a. in te stemmen met de benoeming van de heer L.K. Swart tot voorzitter van 

de wadloopadviescommissie; 

b. in te stemmen met de benoeming van de heer A.F.F. Oosterbaan tot lid 

van de wadloopadviescommissie; 

c. in te stemmen met de herbenoeming van de heer I. Bouma, mevrouw H. 

de Boer, de heer L.H. Kwant, de heer G. Mast, de heer C. Oele en 

mevrouw W. Toxopeus tot lid van de wadloopadviescommissie. 

4. ten aanzien van de mandatering wadloopverordening: 

               a.    op grond van artikel 10:4 van de Awb de sectordirecteur Stad en Land 

respectievelijk afdelingshoofd Landelijk Gebied Beleid, beide van de 

provincie Friesland, mandaat te geven voor het verlenen van 

vergunningen en ontheffingen als bedoeld in artikel 5 en 6 van de 

Wadloopverordening 1996, voor zover de aanvraag betrekking heeft op 

het grondgebied van de Provincie Noord-Holland, met uitzondering van 

besluiten inhoudende een weigering, en met de bepaling dat indien een 

voorgenomen beslissing op een aanvraag om vergunning of ontheffing 
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afwijkt van het advies van de door de colleges van gedeputeerde staten 

van Groningen, Friesland en Noord-Holland gezamenlijk ingestelde 

Wadloopadviescommissie, GS van Noord-Holland worden geraadpleegd. 

                b.    Gedeputeerde Staten van Friesland middels bijgevoegde brief van dit 

besluit in kennis te stellen en dat college te verzoeken met het verleende 

mandaat in te stemmen. 

  

15. 

Bezoek Deltacommissie 

 

Het college besluit: 

- PS middels brief van achtergrondinformatie te voorzien voor het bezoek van de 

Deltacommissie op 21 april a.s. 

- PS middels brief te informeren over de ontwikkeling van lange termijn 

toekomstbeelden in het kader van de ambtelijke verkenning Kustvisie. 

  

16. 

Subsidieverlening met 

betrekking tot ILG-

doelstelling “ Nationaal 

Landschap Laag Holland-

flankerende maatregelen” van 

het pMJP deel B 

 

 

Het college besluit: 

1. Binnen 1 jaar de nieuwe Subsidiecriteria ten behoeve van het provinciaal 

Meerjarenprogramma ILG (pMJP) deel B vast te stellen; 

2. Aan de subsidieaanvragers, genoemd in punt 4 van de toelichting, met betrekking 

tot hun projecten in het kader van de doelstelling “Nationaal Landschap Laag 

Holland - flankerende maatregelen” van het pMJP deel B, subsidie te verlenen 

vooruitlopend op de vaststelling van deze nieuwe Subsidiecriteria (o.g.v. art. 4:23, 

lid 3 sub a Awb), onder de voorwaarde dat deze criteria door de Minister van LNV 

worden goedgekeurd; 

3. De grondslag van de in punt 5 van de toelichting genoemde reeds verleende 

subsidies op grond van dezelfde doelstelling van de (nog vast te stellen) 

Subsidiecriteria pMJP deel B te herstellen in “vooruitlopende op de nieuwe 

Subsidiecriteria ten behoeve van het provinciaal Meerjarenprogramma ILG (pMJP) 

deel B” in de fase van de subsidievaststelling; 

4. de directie SHV conform de (onder)mandaatregeling uitvoering te laten geven aan 

deze besluiten. 

  

17. 
Intern 

rechtmatigheidonderzoek 

financiële rechtmatigheid 

subsidies 2 

 

Het college besluit: 

- De vaststelling van de aan bureau Profor te Amsterdam voor het project Mi Cas 

Action verleende tekortsubsidie te wijzigen met dien verstande dat deze geacht 

moet worden te hebben plaatsgehad met toepassing van de in artikel 12 van de 

Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 2005 opgenomen hardheidclausule. 

  

18. 

Toezending 

herindelingsadvies Gooi en 

Vechtstreek aan Binnenlandse 

Zaken 

 

 

Het college besluit: 

1. de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het definitieve 

Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek toe te zenden; 

2. de betrokken gemeenten en het Gewest Gooi en Vechtstreek het definitieve 

Herindelingsadvies en een afschrift van de brief aan de bewindslieden van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties toe te zenden; 

3. Provinciale Staten te informeren. 
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19. 
Netwerkstrategie vaarwegen 

en binnenhavens 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens, waarin de 

ambities van de provincie ten aanzien van vaarwegen en binnenhavens en een 

overzicht met mogelijke – ‘ quick win’ – maatregelen worden gegeven.  

2. In relatie tot een rijksbijdrage voor zogenaamde ‘quick win’ maatregelen, de 

daarbij behorende provinciale bijdrage (cofinanciering) nader af te wegen bij 

Voorjaarsbericht 2009;  

3. Naar aanleiding van toezeggingen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en 

Vervoer provinciale staten te informeren en te verzoeken om een oriënterende 

bespreking. 

  

20 
Brief aan raad Muiden inzake 

vonnis KNSF 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het vonnis van de rechtbank in de zaak tussen KNSF-Vastgoed 

en de gemeente Muiden; 

2. te overwegen om gebruik te maken van de bevoegdheid van artikel 21 Wet ARHI 

om goedkeuring te onthouden aan een raadsbesluit dat niet in overeenstemming is 

met het vonnis van de rechtbank; 

3. in te stemmen met de brief aan de raad van de gemeente Muiden waarin wordt 

gewezen op deze mogelijke consequentie; 

4. Provinciale Staten te informeren middels bijgaande brief. 

  

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

  over de nummers: 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 8, 9, 10, 11, 12,  

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 1, 18 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 17 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 3, 7, 20 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 2, 13, 14, 15 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 6, 19 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 4, 5, 16 

  

 

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. 15-04-2008 openbaar 

Datum:15-04-2008 


