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Besluit 

  

1. 

Groen Huis 

 

 

Het college besluit: 

- tot handhaven van het huidige GS besluit, waarin u aangeeft dat u het initiatief van 

het Groen Huis waardeert en u daarbij het uitgangspunt hanteert dat realisatie van 

het Groen Huis mogelijk moet zijn zonder inzet van provinciale middelen.  

- geen middelen beschikbaar te stellen, in de vorm van het vervreemden van 

provinciaal bezit, een lening te verstrekken of een aanvullende subsidiebijdrage 

buiten de bestaande subsidiemogelijkheden te verlenen, als bijdrage in de realisatie 

en exploitatie van het Groen Huis;  

- De portefeuillehouder te machtigen Landschap Noord-Holland per brief over het 

besluit te informeren; 

- Provinciale Staten te informeren over het besluit. 

  

2. 

Verhoging subsidieplafond 

Jeugdzorg 2008  

 

Het college besluit: 

1. het subsidieplafond jeugdzorg 2008 te verhogen met € 930.700,- 

2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 

  

3. 

Uitvoeringsprogramma Zorg 

& Welzijn 2009-2010 

 

 

Het college besluit: 

1. Het Uitvoeringsprogramma Zorg & Welzijn 2009-2010 vast te stellen;  

2. De gedeputeerde Zorg & Welzijn te machtigen om in dit Uitvoeringsprogramma zo 

nodig wijzigingen van niet-ingrijpende aard aan te brengen; 

3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het 

Uitvoeringsprogramma. 

  

4. 
Gevolgen recessie voor 

bedrijfsleven Noord-Holland 

(2008-72903) 

 

Het college besluit: 

1. met de Sociaal Economische Raad Noord-Holland, het Regionaal Economisch 

Overleg Noord-Holland Noord, het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, de 

Regionale Economische Stimuleringsprogramma’s en het (georganiseerde) 

bedrijfsleven, te inventariseren in hoeverre het Noord-Hollandse bedrijfsleven 

getroffen wordt door de  kredietcrisis/recessie; 

2. de portefeuillehouder economie te verzoeken de noodzakelijke acties in gang te 

zetten die zijn verbonden aan besluit 1. en ons evenals de commissie WAMEN 

regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang; 

3. op basis van de bevindingen van de inventarisatie onder 1.  en in lijn met IPO-

afspraken te  besluiten  hoe de provincie vanuit haar publieke rol een bijdrage kan 

leveren aan het afwenden of verminderen van de negatieve gevolgen van de 

kredietcrisis/recessie voor bedrijven en werknemers, bijvoorbeeld door 

- het versneld uitvoeren van projecten 

- bij subsidieverlening voorkeur te geven aan projecten met grote    

   arbeidsparticipatie  

- z.s.m. rekeningen te betalen. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

van het statenlid de heer H. 

Putters (SP) over wachtruimte 

streekbussen (nr. 61) 

  

6. 

Bestedingsplan Impuls Fiets 

2008-2009 

 

 

Het college besluit: 

1. Het totaalbedrag van € 2.500.000,- voor Impuls Fiets 2008 in te zetten voor:  

� Subsidie € 1.500.000 aan gemeente Haarlem voor uitbreiding 

fietsvoorzieningen op het Stationsplein Haarlem (op basis van lijst 

‘subsidies buiten verordening 2008’ reeds beschikt); 

� Subsidie € 56.250 aan gemeente Zandvoort voor realisatie OV fietsbox op 

Stationsplein(op basis van lijst ‘subsidies buiten verordening 2008 reeds 

beschikt); 

� Het restant ad € 943.750 in te zetten voor subidies aan diverse gemeenten 

voor uitbreiding fietsvoorzieningen bij NS stations.  

2. Een totaalbedrag van € 10.200.000 in te zetten op het Programma Impuls Fiets 

2009 en op basis van de subsidieverordening Verkeer en Vervoer conform artikel 4. 

dit bedrag als subsidieplafond vast te stellen; 

3. Het subsidieplafond uit te splitsen naar vijf regio’s, waarbij kostenraming Top 10 

knelpunten per regio leidend is voor de procentuele verdeling:  

� Haarlem-IJmond  €  2.550.000,- (25%) 

� Gooi en Vechtstreek   €  2.040.000,- (20%) 

� Kop van NH               €  2.040.000,- (20%) 

� West-Friesland  €  1.530.000,- (15%) 

� Noord Kennemerland € 2.040.000,- (20%); 

4. De prioritering van de projecten per regio en de maximale financiële bijdrage per 

project, zoals in de bijlage 2 onder kolom “gehonoreerd maximum” is weergegeven 

vast te stellen voor een totaalbedrag van € 6.740.056;  

5. Het restbudget 2009 ad € 3.459.944 te besteden aan: 

� Subsidie € 150.000 aan de Fietsersbond voor het ontwikkelen 

van een fietsrouteplanner; 

� Subsidie aan diverse gemeenten voor uitbreiding 

fietsvoorzieningen bij NS stations voor een bedrag van € 

203.990. Gezamenlijk met het beschikbare restant van 2008 

komt hiermee de beschikbare subsidie op een bedrag van € 

1.147.740;  

� Subsidie aan diverse gemeenten voor het realiseren van OV 

fietsuitgifte punten bij NS stations, vastgesteld op € 209.000; 

� Projecten 2010 en verder (reserve Impuls Fiets). 

  

7. 
Beantwoording statenvraag 

van het Statenlid mw. drs. L.S. 

Klomp (PvdA) over ovondes 

(nr. 62). 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

8. 
Afwijking van provinciale 

aanbestedingsregels t.b.v. 

 

Het college besluit: 

- In afwijking van de provinciale aanbestedingsregels Landschap Noord-Holland de 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Stichting Landschap Noord-

Holland 

 

opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de 

subsidieregeling Landschapselementen zoals beschreven in hun activiteitenplan d.d. 

17 november 2008 en zoals gevraagd in de offerteaanvraag d.d. 29 april 2008. 

-  De directeur Beleid toestemming te geven om namens de commissaris van de 

Koningin de opdracht aan Landschap Noord-Holland af te handelen. 

  

9. 
Provinciale bijdrage 

Recroduct Zandvoortselaan 

 

 

Het college besluit: 

1. In het kader van de EFRO-aanvraag t.b.v. Recroduct Zandvoortselaan (totale kosten 

€ 9.780.000) onder voorbehoud van instemming door PS het besluit te nemen de 

provinciale bijdrage Recroduct Zandvoortselaan van € 1 miljoen met €1,9 miljoen 

te verhogen naar € 2,9 miljoen; 

2. De onder 1. genoemde verhoging als volgt te dekken; 

a. € 1 miljoen t.l.v. portefeuille Verkeer en Vervoer 

b. € 250.000 PS-amendement 6-32 (10-11-2008) 

c. € 526.000 t.l.v. vrij beschikbaar restantbudget UNA-EHS  

d. € 124.000 t.l.v. vrij beschikbaar restant budget UNA 

Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie 

3. Het onder 1 en 2 genoemde besluiten aan PS voor te leggen wanneer: 

a. De dekking van het project Recroduct Zandvoortselaan rond is (bijdragen 

EFRO en andere partijen); 

b. Overeenstemming is tussen de betrokken partijen over opdrachtnemer- en 

opdrachtgeverschap alsmede toekomstig beheer en onderhoud; 

c. Wanneer Waternet er definitief mee akkoord gaat dat het fietspad aan de 

noordoost kant van de AWD wordt gerealiseerd; 

d. Er overeenstemming is bereikt tussen het Nationaal Park Zuid 

Kennemerland en Amsterdamse Waterleidingduinen inzake het 

damhertenbeheer. 

4. Het besluit over de concrete dekking van de € 1 miljoen binnen portefeuille 

Verkeer en Vervoer op korte termijn te nemen en begrotingstechnisch indien nodig 

te verwerken bij de Lentenota 2009. 

 

  

10. 

Concern Controlling Jaarplan 

2009 

 

 

Het college besluit: 

1. Het Concern Controlling Jaarplan 2009 vast te stellen. 

2. Het Concern Controlling Jaarplan 2009 ter kennisname aan te bieden aan de leden 

van de Rekeningencommissie 

  

11. 

Reserve uitgestelde intenties 

2008 

 

 

 

Het college besluit:’ 

a. Aan de Reserve uitgestelde intenties (RUI) een bedrag ad. € 10.507.563 toe te 

voegen voor 32 eenmalige beleidsintenties (conform RUI-criteria), waarvoor als 

gevolg van exogene factoren geen verplichtingen zijn aangegaan. 

b. PS voor te stellen voor 2 posten ad. € 1.002.400 af te wijken van de criteria van de 

RUI (artikel 3.4 Verordening financieel beheer) door gebruik te maken van artikel 

9.1 van de Verordening financieel beheer. Per voorstel apart besluiten of afgeweken 

zou moeten worden. 

c. De portefeuillehouder Financiën te machtigen het voorliggende concept voorstel 
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Besluit 

RUI en voordracht redactioneel aan te passen conform de besluitvorming en 

definitieve cijfers in de jaarrekening 2008. Het voorstel wordt in januari verwerkt in 

een tweede begrotingswijziging. 

d. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en door middel van brief 

aan PS aan te bieden. 

  

12. 
Single Information Single 

Audit (SISA 2008) 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van bijgaande notitie ´Single Information Single Audit – 2008, 

invoering van SISA tussen medeoverheden´; 

2. SISA tussen medeoverheden in Noord-Holland in te voeren en toe te passen op de 

reeds afgegeven en toekomstige beschikkingen in het kader van de zeven specifieke 

doeluitkeringen waarbij de provincie subsidie heeft uitgekeerd aan medeoverheden.  

3. Voor de uitvoering van punt 2 de reeds afgegeven beschikkingen aan te passen 

zoals omschreven in de onder punt 1 genoemde notitie. 

4. De Noord-Hollandse medeoverheden hierover te informeren door middel van 

bijgaande brief aan medeoverheden; 

5. Provinciale Staten voor te stellen om de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 2009 aan te passen conform bijgaand voorstel; 

6. De concept Statenvoordracht en conceptbesluit vast te stellen; 

7. De concept Statenvoordracht en conceptbesluit met brief aan Provinciale Staten te 

zenden.  

  

13. 
Instellen preventief financieel 

toezicht voor 2009 

 

 

Het college besluit: 

- voor 2009 preventief financieel toezicht in te stellen  

- overeenkomstig artikel 203, eerste lid van de Gemeentewet voor de gemeente 

Wijdemeren; 

- overeenkomstig artikel 203, tweede lid van de Gemeentewet voor de gemeente 

Bloemendaal 

  

14. 

Kavelruil en langjarig 

pachtregime Noordelijke 

Vechtstreek 

 

 

Het college besluit: 

1. Realisatie van de ILG-doelen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), Nationaal 

Landschap Groene Hart en verbetering van de ruimtelijke structuur van 

grondgebonden landbouw en ten behoeve van het bufferzonebeleid (open houden 

landschap in verband met de recreatieve aantrekkelijkheid ervan) in de Noordelijke 

Vechtstreek mogelijk te maken door de zg. Bureau Beheer Landbouw-gronden 

(BBL-gronden) in de Keverdijkssche Polder, Aetsveldsche Polder en Horn- en 

Kuijerpolder in te zetten voor een planmatige kavelruil op vrijwillige basis.  

2. BBL-gronden die niet uitruilbaar zijn in aanmerking te laten komen voor verkoop 

aan agrariërs (ten gunste van ILG-budget).  

3. De resterende BBL-gronden te verpachten via een langjarig pachtregime, onder 

landschapsvoorwaarden, waardoor het ILG-kapitaal in deze gronden (die voor ILG-

doelen op de verkeerde plaats liggen) alsnog aangewend kan worden voor aankoop 

van ha’s EHS of Recreatie om de Stad (RodS) elders, omdat financiering van de 

verpachting plaatsvindt met Groene Uitweg-middelen.  

4. Te onderzoeken of dit langjarig pachtregime uitgebouwd kan worden tot een 

regionale beheergrondbank met weidevogeldoelstellingen, die het ook mogelijk 
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maakt om extra gronden (boven de huidige BBL-gronden) te kopen en te 

verpachten. 

5. Dienst Landelijk Gebied (DLG) via inliggende brief opdracht te geven om 

uitvoering te geven aan de besluiten 1 t/m 3, in samenwerking met STIVAS en 

Kadaster, en hiervoor een projectcontract op te stellen en aan uw college te zenden.  

6. De ILG-commissie Amstel-, Gooi en Vechtstreek via inliggende brief te verzoeken 

de uitvoering te begeleiden door het instellen van een subcommissie uit haar 

gelederen. 

7. Provinciale Staten via brief op de hoogte te stellen. 

  

15. 

Landschapsprijs 

 

 

Het college besluit: 

- PS voor te stellen het prijzengeld en budget van de landschapsprijs te verhogen. 

- PS voor te stellen het reglement op onderdelen aan te passen. 

- De verhoging te dekken binnen het budget. 

 

  

16. 
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. 

- Bouw drie woningen op perceel Korte Bosweg 43 te ’t Zand, gemeente Zijpe,  

- Bouwen van een grootschalige supermarkt (Albert Heijn XL) aan de Rijksstraatweg 

te Heemskerk, gemeente Heemskerk,  

- Realiseren van een bedrijfsruimte en kantoorruimte op het perceel aan de Kromme 

Spieringweg 205 te Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer,  

- Verplaatsing bedrijf naar Purmerland 24 te Purmerland, gemeente Landsmeer,  

- Verbouw voormalige drukkerij aan de Raadhuisstraat 55 te Oosthuizen tot 8 

appartementen, gemeente Zeevang,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Kopbebouewing Pastoor van Muyenweg, gemeente Heiloo,  

- Bestemmingsplan Derde fase uitbreiding Artis, gemeente Amsterdam, stadsdeel 

Centrum,  

- Bestemmingsplan Twiske-Zuid, gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord,  

  

17. 

Vaststellen subsidieplafonds 

voor 2009 

 

 

Het college besluit: 

1. De inliggende lijst met subsidieplafonds voor het jaar 2009 vast te stellen. 

2. De lijst met subsidieplafonds vóór 1 januari 2009 te publiceren in het Provinciaal 

Blad. 

  

18. 

Doorlopende 

procesmachtigingen  

 

 

Het college besluit:  

1. de lijst met personen die een doorlopende procesmachtiging hebben voor het 

voeren van verweer bij de rechter namens gedeputeerde staten, zoals vastgesteld op 

30 juli 2007 voor de periode van 1 augustus 2007 tot 1 januari 2009, opnieuw en 

gewijzigd vast te stellen voor de periode van 1 januari 2009 tot 1 januari 2010; 

2. de rechtelijke instanties die het betreft schriftelijk hierover te informeren.  
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19. 
Verslag van de 

ambtsbezoeken van de CdK 

aan de gemeenten, Beemster, 

Stede Broec en Aalsmeer 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van de verslagen van de op 29 oktober, 6 en 20 november 2008 door 

de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten Beemster, 

Stede Broec en Aalsmeer en kennis te nemen van de door de commissaris van de 

Koningin gedane toezeggingen. 

In de gemeente Beemster heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder de 

aandacht van GS brengt: 

• De ervaring bij de gemeenteraad van een stropiger relatie met de 

provincie ( dan met de stadsregio Amsterdam, SRA). 

Bestuurders zijn moeilijk bereikbaar.  

                     

In de gemeente Stede Broec heeft de commissaris van de Koningin geen toezegging 

gedaan 

 

In de gemeente Aalsmeer heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder de 

aandacht van GS brengt: 

• Na te gaan bij  welke gedeputeerde de provinciale 

subsidieregeling “Oeverafslag” thuishoort (het gaat om de 

oeverafslag in de Ringvaart ter hoogte van de Oosteinderpoel 

(een natuurgebied)  

 

  

20. 

Toetsen gemeentelijke 

rampenplannen 

 

 

Het college besluit: 

1. de toetsingsbrieven aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Den 

Helder, Langedijk, Medemblik, Niedorp en Harenkarspel vast te stellen; 

2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren 

  

21. 

Agenda IPO 

bestuursvergadering d.d. 18 

december 2008  

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 18 december 2008 

  

22. 
Subsidie project Natuurzones 

Boekelermeer (gemeente 

Alkmaar) 

 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan de gemeente Alkmaar een subsidie te verlenen van € 62.000,- voor het project 

‘Natuurzones Boekelermeer Zuid 2 & 3’ op grond van de Subsidieverordening 

inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 en de Subsidiecriteria ten behoeve 

van het provinciaal Meerjarenprogramma deel B zoals gepubliceerd op 31 januari 

2007; 

2. onder gebruikmaking van de in artikel 20, eerste lid, van de Subsidieverordening 

inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 geboden afwijkingsbevoegdheid, 

af te wijken van de voorwaarde dat de maatregel moet worden uitgevoerd buiten de 

bebouwde kom; 

3. De unitmanager Subsidies te machtigen tot uitvoering van dit besluit. 

  

23. 

Instemming ontwerp 

 

Het college besluit: 
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delegatiebesluit milieutaken 

VU Amsterdam 

 

 

I. In te stemmen met het ontwerp delegatiebesluit actualisatie Vu Amsterdam; 

II. In te stemmen met de concept statenvoordracht waarin instemming wordt 

gevraagd van het ontwerp delegatiebesluit actualisatie VU Amsterdam 

III.  Instemming te vragen aan de gemeenteraad van Amsterdam van het ontwerp 

delegatiebesluit actualisatie VU Amsterdam middels brief. 

  

24. 
Inschrijving overgang rechten 

en verplichtingen Bennebroek 

 

 

Het college besluit: 

1. Op grond van artikel 44, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling de overgang 

per 1 januari 2009 van registergoederen van de gemeente Bennebroek naar de 

gemeente Bloemendaal in het kadaster in te schrijven; 

2. Het Kadaster hiertoe met bijbehorende brief te verzoeken; 

3. De gemeenten Bennebroek en Bloemendaal een afschrift van dit verzoek te sturen. 

  

25. 

Subsidies buiten 

uitvoeringsregeling 

 

 

Het college besluit: 

1. De lijst vast te stellen ten behoeve van de subsidieverlening 2009.  

2. De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidies  

op basis van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening  

Noord-Holland 2009 te verlenen. 

  

26. 

Gewijzigde 

uitvoeringsregeling 

subsidiëring jeugdzorg NH 

2008 

 

Het college besluit: 

- De gewijzigde Uitvoeringsregeling subsidiëring jeugdzorg Noord-Holland 2008 vast 

te stellen 

  

27. 

Samenwerking NH3 en 

Europa 

 

 

Het college besluit: 

1. Niet tegemoet te komen aan het verzoek van de NH3-gemeenten (Zaanstad, 

Alkmaar en Haarlem) om de termijn voor het indienen van EFRO-projecten op te 

rekken tot ná 1 januari 2009. 

2. De brief met dit besluit te sturen aan de colleges van Burgemeester en wethouders 

van de NH3-gemeenten. 

  

28. 

Ilperveld Integraal 

 

 

Het college besluit: 

- Af te wijken van de provinciale aanbestedingsregels (regel 6, sub b) en akkoord te 

gaan met opdrachtverlening aan Van Steenis tot € 150.000 voor de uitvoering van 

de meetwerkzaamheden ter overbrugging van de periode waarin de Europese 

aanbestedingsprocedure (voor de rest van het meetwerk) wordt doorlopen. 

  

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

 

  over de nummers: 

B. Adema tel. (023) 514 46 39 4 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 10, 18, 19, 20, 23, 24 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 1, 8, 9 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 2, 3, 25, 26 
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M. Lange tel. (023) 514 36 41 11, 16, 17 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 27 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 5, 6, 7 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 12, 13, 14, 15, 21, 22, 28 

  

 

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. 16-12-2008 openbaar 

Datum:16-12-2008 


