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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Beantwoording van 

statenvragen van het statenlid 

H.K. Bos (SP) inzake 

legitimatie van de provincie 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 

Koersbepaling Noord-Holland 

voor het IJsselmeergebied en 

een reactie op “Een ander 

IJsselmeergebied” 

 

 

Het college besluit: 

1. Te kiezen voor de koers voor het IJsselmeergebied als bedoeld in optie 2b, “behoud 

door ontwikkeling” 

2. Een brief naar de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat te sturen, als reactie op 

het rapport “Een ander IJsselmeergebied” 

  

3. 
Vertegenwoordiging van de 

provincie in Zeestad BV/CV 

 

 

Het college besluit: 

1. Gedeputeerde R. Kruisinga te machtigen tot 1 juli 2009 om de provincie te 

vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de aandeelhouders van Zeestad 

BV en in de vergadering van vennoten van Zeestad CV; 

2. Een brief aan de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing te versturen. 

  

4. 
Kadernota 

Weerstandsvermogen en 

Risicomanagement 

  

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de conceptkadernota weerstandsvermogen en 

risicomanagement, in het bijzonder met de beleidswijzigingen zoals 

opgenomen in de bijlage bij de GS-nota (pag. 2); 

2. Ter uitvoering van de conceptkadernota weerstandsvermogen en 

risicomanagement de handreiking weerstandsvermogen en 

risicomanagement (operationeel kader), onder voorbehoud van 

vaststelling van de kadernota door Provinciale Staten, vast te stellen; 

3. De conceptkadernota middels voordracht aan Provinciale Staten ter vaststelling aan 

te bieden en de handreiking weerstandsvermogen en risicomanagement ter 

kennisneming aan Provinciale Staten toe te zenden. 

  

5. 
Beantwoording van de 

statenvragen van het statenlid 

D. Graatsma (SP) over 

implementatie van INK 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden drs. M. 

Schraal en mr. A. Zeeman 

(CDA) over rapportage RTV 

NH 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

7. 

Verlenging zorgvragersbeleid 

2008 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit waarin de 
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Onderwerp 

 

Besluit 

 werkingsduur van de huidige kadernota Zorgvragersbeleid 2004-2007 “Zorgen voor 

de vraag van morgen”, in afwachting van een nieuw integraal beleidsprogramma 

Welzijn en Zorg 2009-2012, voor de duur van één jaar 31 december 2008 wordt 

verlengd; 

- De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit door middel van brief aan te 

bieden aan provinciale staten. 

  

8. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid drs. H.A. 

Binnema (GroenLinks) inzake 

dynamisch 

verkeersmanagement 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

9. 
Voorstel om gebruik te maken 

van de uitzonderingsclausule 

van de provinciale 

aanbestedingsregels 

 

 

Het college besluit: 

In verband met de calamiteit achteraf in te stemmen met het voorstel om gebruik te 

maken van de uitzonderingsclausule van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6 

onder e, om opdracht te geven voor het leveren en aanbrengen van een compleet stalen 

wegdek op de Kraspolderbrug vóór week 28 ( 1
e
 week van juli). 

  

10. 

Beschouwing van GS inzake 

inspraakreacties ontwerp-

aanwijzingsbesluiten Natura 

2000-gebieden 

 

 

Het college besluit: 

1. Via brief aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit de 

beschouwing van GS te geven inzake inspraakreacties op acht ontwerp-

aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden 

2. de portefeuillehouder te machtigen de redactie van de brief aan te passen n.a.v. 

bespreking in het college; 

3. Via brief PS  hierover 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. 
- Realiseren 9-holes golfbaan plus bijbehorende bebouwing op een perceel achter 

Wogmeer 88 en 88a te Spierdijk , gemeente Koggenland.  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Partiele herziening van de bestemmingsplannen “Overtoom” en “Recreatiegebied 

Heerhugowaard Zuid” t.b.v. een windpark, gemeente Heerhugowaard 

  

12. 
Uitwerking Streekplan NHN: 

Vroonermeer-Noord: 

vaststelling 

 

 

Het college besluit: 

De uitwerking van het Streekplan Noord-Holland Noord Vroonermeer Noord 

• vast te stellen; 

• toe te zenden aan de gemeenten Alkmaar en Broek op Langedijk; 

• toe te zenden aan Provinciale Staten 

  

13. 
Holland Business Promotion 

Office 

 

 

Het college besluit: 

• Toe te treden tot het Holland Business Promotion Office door ondertekening van het 

Convenant warbij de provincie Noord-Holland als één van de partners zich verplicht 
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Onderwerp 

 

Besluit 

een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren van € 41.667,-. De geldigheid van het 

convenant duurt tot 21 december 2010. 

• Gedeputeerde A.M.C. Hooijmaijers te machtigen om het convenant te ondertekenen. 

• De vastgestelde participatiebijdrage ad € 41.667,- per jaar exclusief BTW vanaf 

2007 tot en met (in principe) 2010 te betalen uit het budget Promotie en Acquisitie. 

• Het Holland Business Promotion Office schriftelijk te informeren over dit besluit. 

• Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

14. 
Ondersteuningsregeling 

basisbibliotheken – 

subsidieregeling 

 

 

Het college besluit: 

1. de ondertekende VNG- verklaringen ‘ hoogte subsidie openbare bibliotheek conform 

instap- en richtlijnniveau’ die door de gemeente Heiloo (reg.nr. 2004-42824), 

Eemnes (reg.nr. 2007-27909) en Hillegom (reg.nr. 2007-27003) zijn ingestuurd, aan 

te merken als subsidieaanvragen voor 2007 in het kader van de 

Ondersteuningsregeling Basisbibliotheken; 

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

Holland 1998 opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te geven aan 

artikel 12 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 1998; 

3. voor 2007 een budgetsubsidie te verstrekken aan de gemeenten Heiloo, Eemnes en 

Hillegom; 

4. de hiermee samenhangende subsidiebedragen voor 2007 aan de gemeenten Heiloo, 

Eemnes en Hillegom uit te betalen; 

5. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

15. 
Rapport Regionaal 

Havengebonden 

Bedrijventerrein Noordkop 

 

 

Het college besluit: 

1. met instemming kennis te nemen van het rapport inzake de actualiseringslag met 

betrekking tot het regionaal havengebonden bedrijventerrein in de Noordkop;  

2. Het rapport middels brieven naar de gemeenten Anna Paulowna en Den Helder te 

sturen voor bespreking en de gemeenten verzoeken om een reactie voor  

       1 september 2007. 

  

16. 
Af te gieten beelden in de 

binnentuin 

 

 

Het college besluit: 

1. dat het Rijksmuseum op haar kosten een bronzen kopie van de Laocoön maakt 

en aan de provincie Noord-Holland schenkt; 

2. op kosten van de provincie Noord-Holland de overige 6 beelden worden 

afgegoten in brons € 87.500,-; 

3. een financiele dekking voor de kosten onder 2 te vinden. 

 

  

17. 
Toetsing crisisbeheersingsplan 

Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

1. de toetsingsbrief aan de gemeente Amsterdam vast te stellen; 

2. de brief en het verslag van bevindingen te sturen aan de gemeente Amsterdam 

3. Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

 

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

B.Adema tel. (023) 514 46 39 5, 15 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 16, 17 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 6, 7, 14,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 4, 11, 12, 13 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 8, 9, 10, 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 3 

  

 

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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