OPENBARE BESLUITENLIJST VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
NOORD-HOLLAND OP 21 februari 2012

Onderwerp

Besluit

1.
Risicoreductie borgstellingen Het college besluit:
a. kennis te nemen van de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek,
geldleningen
dat het niet mogelijk is het aantal garantstellingen aan
zorginstellingen
zorginstellingen te verminderen en geen nadere actie te nemen;
b. provinciale staten hierover te informeren.
c. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele aanpassingen
in de brief.
2.
Verlenen incidentele subsidie Het college besluit:
aan Muiden ten behoeve van 1. Op grond van artikel 4:23, derde lid, onderdeel d van de Algemene
wet bestuursrecht een incidentele subsidie te verlenen aan de
project realisatie nieuwe
gemeente Muiden ter grootte van € 500.000,- ten behoeve van het
brug nabij Muiden
project realisatie nieuwe brug nabij Muiden.
2. Het bij 1 genoemd subsidiebedrag ten laste te leggen van de
Rijksbijdrage BDU Verkeer en Vervoer 2011.
3.
Vaststellen
Uitvoeringsregeling subsidie
buurtbusprojecten NoordHolland 2012

4.
Beantwoording statenvraag
nr. 1 van het Statenlid Van
Unnik (PVV), inzake
biogastechniek van EECT
5.
Beantwoording statenvragen
nr. 4 van het Statenlid Van
Liere (PvdD) inzake uitrijden
drijfmest in de Eilandspolder
6.
Beantwoording statenvragen
nr. 5 van het Statenlid Van
Unnik (PVV) inzake Floriade
2022

Het college besluit:
1. de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland
2012 vast te stellen;
2. het subsidieplafond voor 2012 voor deze uitvoeringsregeling vast te
stellen op € 100.000,-;
3. de uitvoeringsregeling en het subsidieplafond te publiceren in het
Provinciaal blad.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.
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7.
Het college besluit:
Vaststellen mandaatbesluit
1. Het mandaatbesluit Dienst Regelingen Noord-Holland 2012 vast te
Dienst Regelingen Noordstellen;
Holland 2012 voor uitvoering
2. Tot publicatie van het mandaatbesluit waarbij de directeur Beleid
van het Stelsel natuur- en
gemachtigd wordt om redactionele wijzigingen aan te brengen ten
landschap (SNL)
behoeve van de publicatie.
8.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied: Actualisatie ILG
uitvoeringsprogramma 2012

9.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG): Herziening
subsidiecriteria ten behoeve
van provinciaal
Meerjarenprogramma (pMJP)
deel B 2012

10.
Beantwoording statenvragen
nr. 6 van het Statenlid Van
Unnik (PVV) inzake actie
Greenpeace in IJmuiden
11.
Klantmonitor 2011

Het college besluit:
1. 11 projecten (weergegeven in bijlage 2) die voldoen aan POPmaatregel 216 (Plattelands Ontwikkelings Programma) met een totale
bijdrage van € 4.473.666,50 ten laste van het POP-budget maatregel
216, toe te voegen aan het ILG uitvoeringsprogramma 2012, onder
voorbehoud van een positieve beoordeling door DLG;
2. 6 projecten (weergegeven in bijlage 2) die voldoen aan POP maatregel
311b met een totale bijdrage van € 900.000- ten laste van het POPbudget maatregel 311b, toe te voegen aan het ILG
uitvoeringsprogramma 2012, onder voorbehoud van een positieve
beoordeling door DLG;
3. lid 1c3, 1c4 en 2b3 van artikel 3.5 en lid 4a van artikel 7.8 van de
subsidiecriteria t.b.v. het provinciaal meerjarenprogramma deel B
2011 niet van toepassing te verklaren op de projecten waar dit besluit
betrekking op heeft;
4. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.
Het college besluit:
1. Het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) ILG deel B –
Subsidiecriteria 2012 te wijzigen;
2. De Minister van EL&I om goedkeuring te vragen van de gewijzigde
pMJP ILG deel B – Subsidiecriteria 2012;
3. De gewijzigde pMJP ILG deel B – Subsidiecriteria 2012 toe te passen
onder voorbehoud van goedkeuring van de Minister van EL&I;
4. De gewijzigde pMJP ILG deel B – Subsidiecriteria 2012 te publiceren in
het Provinciaal Blad;
5. De gewijzigde pMJP ILG deel B – Subsidiecriteria 2012 aan Provinciale
Staten te zenden.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
− Kennis te nemen van de resultaten van de Klantenmonitor 2011.
− Provinciale Staten te informeren.
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12.
Midterm Review Provinciaal
Milieubeleidsplan

13.
Deelname Provada 2012

De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassingen.

Het college besluit:
1) De midterm review van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2013
en het op basis daarvan opgestelde concept milieuverslag vast te
stellen;
2) Voor de tweede termijn van de looptijd van het Provinciaal
Milieubeleidsplan, namelijk 2012/2013, de volgende besluiten tot
bijsturing te nemen voor de monitoring en uitvoering:
a. De evaluatie van het Milieubeleidsplan 2009-2013 eind 2013 uit
te voeren op basis van het geactualiseerde monitoringsprogramma, zoals opgenomen in het milieuverslag;
b. De uitvoering van het milieubeleid voort te zetten conform de
afspraken in het Milieubeleidsplan met daarbij de volgende
nieuwe speerpunten, zoals toegelicht in het milieuverslag:
i) Inzetten op aanvullende maatregelen voor het oplossen van
luchtkwaliteitsknelpunten, namelijk reductie fijn stof in de
IJmond en stikstofdioxide in Amsterdam;
ii) In samenwerking met gemeenten het opstellen van beleid
voor geur;
iii) Actief volgen van en reageren op landelijke transitie
bodembeleid;
iv) Anticiperen op en meewerken met het Rijk (I&M) aan nieuw
stelsel van omgevingsrecht;
3) De besluiten onder 1) en 2) ter bespreking voor te leggen aan de PScommissie Ruimte&Milieu en er daarna definitief over te besluiten;
4) Het concept Milieuverslag toe te sturen aan de externe
klankbordgroep om er kennis van te nemen;
5) De gedeputeerde Milieu te machtigen het uitvoerings- en
monitoringsprogramma 2012/2013 na definitief GS besluit uit te
werken en over de resultaten te rapporteren via de P&C-cyclus en het
tweejaarlijks milieuverslag.
Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de Provada 2012 met een eigen stand,
2. in mei 2012 een definitief inhoudelijk programma vast te stellen.
3. onder voorbehoud de kosten ad €75.000,00 ten laste te brengen van
budget: strategisch grondbeleid en uitvoering structuurvisie.

14.
Het college besluit:
Uitzondering
1. Een uitzondering te maken op de provinciale aanbestedingsregels op
aanbestedingsregels voor de
grond van regel 6, lid 1, sub c, t.b.v. het opstellen van de leidraad
opdracht aan Vereniging
“kansen voor het beter benutten van knooppunten in Noord-Holland”
Deltametropool (VDM) te
door VDM
Rotterdam voor het opstellen
2. De directeur Beleid te machtigen de opdracht aan VDM voor het
van de leidraad ‘kansen voor
opstellen van de leidraad “kansenvoor het beter benutten van
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knooppunten in NoordHolland’
15.
Beantwoording motie 6-2 (ID
234) Leidraad Landschap en
Cultuurhistorie irt artikelen
26 en 28 PRVS

16.
Prealabele vraag Landgoed
Tulpenburgh, gemeente
Amstelveen

17.
Cultuurcompagnie NoordHolland: verlening subsidie
Cultuurnavigator en 2e
lijnstaken amateurkunst

18.
Afbouw Agenda Jeugd

Besluit
3.

knooppunten in Noord-Holland” verder af te handelen
De uitgave van €110.800,- excl. BTW ten laste te brengen van de
begrotingspost OV- Knooppunten (791308).

Het college besluit:
− dat de wijziging van de artikelen 26 en 28 van de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie geen aanleiding geeft voor een
herziening van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie,
− Provinciale Staten door middel van brief te informeren,
− Provinciale Staten voor te stellen motie 6-2 als afgedaan te
beschouwen.
− De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassingen.
Het college besluit:
1. Bereid te zijn planologisch mede te werken aan de realisering van het
landgoed Tulpenburg, indien het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Amstelveen daartoe een nader
onderbouwd - met name betreffende effecten op het
weidevogelleefgebied - ontheffingsverzoek heeft ingediend.
2. De Statencommissie R&M te horen over het voornemen van
Gedeputeerde Staten planologische medewerking te verlenen aan de
realisering van het Landgoed Tulpenburgh.
3. De portefeuillehouder te machtigen tot redactionele aanpassing van
de brief.
Het college besluit:
1. Aan de Cultuurcompagnie Noord-Holland een subsidie te verlenen van
€ 30.000,-- t.b.v. het project Cultuurnavigator.
2. Aan de Cultuurcompagnie Noord-Holland een subsidie te verlenen van
€ 103.990,-- t.b.v. de 2e lijns taken amateurkunst.
3. Het totaalbedrag van € 133.990,-- te dekken ten laste van het budget
Genieten & Meedoen, Doen en Ontplooien (begrotingsnummer
7831.72).
Het college besluit:
1. Provinciale Staten inzake NH Jong voor te stellen met ingang van
2012 met NH Jong te stoppen en o.g.v. beleidsadvisering gebruik te
maken van werkervaringsplaatsen.
2. Over de besteding of herallocatie van het resterend vrij besteedbaar
budget ad € 403.950 van het TWIN-H-project SC1.1 Programma
Jeugdzorg Beleidsmonitor, onderdeel Jeugdmonitor in de loop van
2012 een besluit te nemen en vooruitlopend daarop te stoppen met
Investeringen in de website Staat van de Noord-Hollandse Jeugd
(onderdeel van het TWIN-H deelproject Jeugdmonitor).
3. Voornemens te zijn de Jeugdmonitor specifiekere invulling te geven
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naar aanleiding van de transitie Jeugdzorg en de beëindiging van
specifiek doelgroepenbeleid door de provincie.
4. Aan PS de besluitpunten 1, 2 en 3 ter informatie toe te zenden
middels brief.
5. De portefeuillehouder te machtigen om de aanbiedingsbrief op te
stellen en de voordracht aan PS aan te passen.

19.
Notitie stand van zaken
europees fonds voor
regionale ontwikkeling 2012
20.
Luwtemaatregelen Hoornse
Hop

Het college besluit:
− Kennis te nemen van de notitie stand van zaken Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2012.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de reactie van staatssecretaris Bleker op het GSbesluit van 1 november 2011 (zie brief d.d. 25 januari 2012, 20124989),
2. De financiële voorwaarde dat het Rijk € 14 miljoen vasthoudt voor
vervolgmaatregelen van de 1e fase van een toekomstbestendig
ecologisch systeem (TBES) in Markermeer en IJmeer te veranderen in
een uitgangspunt.
3. dat het Rijk tot 31 december 2015 de tijd krijgt om een
uitvoeringsgereed plan aan ons voor te leggen,
4. In te stemmen met de concept Voordracht TWIN-H
Uitvoeringsprogramma Kust, deelproject Luwtemaatregelen Hoornse
Hop (V/3.3), inclusief ontwerpbesluit en projectomschrijving,
5. Aan PS voor te stellen:
a. de voordracht TWIN-H Uitvoeringsprogramma Kust:
deelproject Luwtemaatregelen Hoornse Hop (V3.3) vast te
stellen,
b. voor het onder a genoemde project een bijdrage beschikbaar
te stellen van € 1.500.000 en te dekken ten laste van de
bestemmingsreserve TWIN-H, budget verduurzaming,
uitvoeringsprogramma Kust;
6. De voordracht door middel van brief aan PS aan te bieden,
7. Portefeuillehouder RRAAM te machtigen zonodig de brief aan het Rijk
aan te passen.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
B. Burger-Adema
J. Duin
J. Duivenvoorde
R. Fillet
L. van Hees
F. Nederstigt
T. Kolster

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514
(023) 514

46
40
43
44
38
36
33

over de nummers:
1, 2, 3
5, 6, 7, 8, 9
12, 17, 18
19
13, 14, 15, 16
4, 10, 11
20

39
99
13
09
43
41
07
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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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