OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 april 2012
Onderwerp

Besluit

1.
Het college besluit:
Zienswijze inzake
1. een zienswijze in te dienen inzake de omgevingsvergunning voor het
omgevingsvergunning
huisvesten van arbeidsmigranten in het buitengebied van gemeente
huisvesten arbeidsmigranten
Beemster;
in buitengebied, gemeente
2. de portefeuillehouder te machtigen voor het aanbrengen van
Beemster
redactionele aanpassingen.
2.
Samenwerkingsovereenkomst Mooi Amstelland

3.
Beleidsregels ‘Verlagen
subsidie POP-2’

4.
Convenant reduceren risico
vogelaanvaringen

Het college besluit:
1. de Samenwerkingsovereenkomst Mooi Amstelland aan te gaan met de
betrokken partijen t.w.: gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam
Zuid, gemeente Amstelveen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht, Groengebied Amstelland en Stichting Beschermers Amstelland
(SBA)
2. de portefeuillehouder landelijk gebied te machtigen om deze
overeenkomst te ondertekenen
3. de portefeuillehouder landelijk gebied te machtigen om, indien nodig,
tekstuele aanpassingen zonder financiële of juridische consequenties
voor de provincie in de overeenkomst aan te brengen
4. de overeenkomst voor de projectrekening Mooi Amstelland tussen de
provincie Noord-Holland en het Nationaal Groenfonds aan te gaan
5. de directeur B&U te machtigen de overeenkomst voor de
projectrekening te ondertekenen
6. op basis van het besluit van GS op 14 juni 2011 om het programma
Mooi Amstelland te cofinancieren (besluit 2011-32397) de provinciale
bijdrage ad € 1.242.311 te storten op de projectrekening Mooi
Amstelland bij het Nationaal Groenfonds
7. de regiekosten van € 210.000 te dekken vanuit de “Reserve
Voorbereidingskosten Groenprojecten” van de directie B&U. Daartoe
wordt bij de Zomernota 2012 vanuit het budget “proceskosten
gebiedsgerichte projecten” van de directie Beleid de benodigde
middelen overgeheveld naar de directie B&U.
Het college besluit:
1. De beleidsregels ‘Verlagen subsidie POP-2’ te wijzigen.
2. Het wijzigingsbesluit en de integrale tekst te publiceren in het
Provinciaal Blad.
Het college besluit:
1. Het aangepaste convenant ‘reduceren risico vliegveiligheid’ van de
Nationale Regiegroep Vogelaanvaringen aan te gaan met het
Ministerie van I&M, Zuid-Holland en Utrecht, gemeente
Haarlemmermeer, Schiphol Group N.V., Vereniging
Natuurmonumenten, mede namens Staatsbosbeheer en Landschap
Noord-Holland.
2. De portefeuillehouder Natuur te machtigen dit Convenant namens GS
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te tekenen.
3. De jaarlijkse kosten van € 86.000, te dekken uit begrotingsposten die
vallen onder het Operationele Doel 5.2.1 “Natuur aanleggen en
beheren”.
4. PS te informeren over het genomen besluit middels brief.

5.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied Actualisatie ILGuitvoeringsprogramma 2012

6.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied (ILG): Herziening
subsidiecriteria ten behoeve
van provinciaal
Meerjarenprogramma (pMJP)
deel B 2012

Het college besluit:
1. 13 projecten, zoals weergegeven in bijlage 2, met uitzondering van
het project ´Zandpolder fase 2´, toe te voegen aan het ILG
uitvoeringsprogramma 2012.
2. Het project ‘Zandpolder fase 2’ onder voorbehoud van goedkeuring
van het programma TWIN-H Zwakke Schakels door Provinciale Staten
toe te voegen aan het ILG uitvoeringsprogramma 2012.
3. Dat het aangesproken bedrag uit het budget ‘Realisatie
gebiedsprogramma Midden Noord-Holland’, € 189.819,-, via
budgetoverheveling in de bestemmingsreserve gebracht wordt bij
Zomernota 2012.
4. Conform besluitpunt 1 op grond van artikel 4, zesde lid, Verordening
inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2008 de subsidieplafonds
voor 2012 te wijzigen conform bijlage 4 bij deze GS nota en deze
bijlage als hier ingelast te beschouwen.
5. De vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal
Blad.
6. De ILG-gebiedscommissies met brief te informeren.
7. Provinciale Staten met brief te informeren.
8. De portefeuillehouder Landelijk Gebied te machtigen tot het
aanbrengen van redactionele wijzigingen in de brieven.
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.

7.
Afdoening toezeggingen met Het college besluit:
1. Inliggende brief aan Provinciale Staten te sturen ter afdoening van
betrekking tot het
toezegging 607 en ter beantwoording van een vraag van de PvdD,
Uitvoeringsprogramma
Biomassa
aangaande het Uitvoeringsprogramma Biomassa.
2. De portefeuillehouder te machtigen de brief redactioneel aan te
passen.
8.
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WOB-verzoek Elsevier

Het college besluit:
1. Bijgaand besluit vast te stellen op WOB-verzoek van Elsevier om
informatie over provinciereizen;
2. PS te informeren;
3. De portefeuillehouder te machtigen de brief redactioneel aan te
passen.

9.
Beantwoording statenvraag
nr. 13 van het Statenlid
Massom (PvdA) inzake
Schiphol
10.
Ontheffing Provinciale
Ruimtelijke Verordening
Structuurvisie voor het
bestemmingsplan BerkhoutOosteinde 74, gemeente
Koggenland

11.
Toezegging jurisprudentie
faciliteren agrarische
bedrijven (motielijst nr 736)

12.
Aanpak overdracht
jeugdzorg aan gemeenten

13.
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
vaststelling maatgevende
waterstanden

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 26 lid 2 van de Provinciale
RuimtelijkeVerordening Structuurvisie aan het gemeentebestuur van
Koggenland ontheffing te verlenen voor het bestemmingsplan
Berkhout – Oosteinde 74;
2. Aan deze ontheffing het volgende voorschrift te verbinden: dat de
landschappelijke inpassing in samenwerking tussen bedrijf en
gemeente wordt versterkt, vanuit een landschappelijke visie voor het
grotere groene gebied tussen Distriport, Berkhout en A7;
3. Dit besluit ter kennisname te zenden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. Provinciale staten door middel van brief de toegezegde uitspraak
van de Raad van State te doen toekomen,
2. Provinciale staten voor te stellen de toezegging, op de motielijst
aangeduid als 736, als afgedaan te beschouwen en van de lijst af
te voeren.
Het college besluit:
1. De provinciale transitieagenda jeugdzorg vast te stellen;
2. Provinciale Staten te informeren over de transitieagenda met
bijgevoegde brief;
3. De gemeenten in Noord-Holland te informeren over de
transitieagenda met brief;
4. De VNHG te informeren over de transitieagenda met brief;
5. De portefeuillehouder jeugdzorg te machtigen de brieven en/of tekst
van de transitieagenda aan te passen naar aanleiding van de
bespreking in Gedeputeerde Staten alvorens deze door te sturen;
Het college besluit:
1. De maatgevende waterstanden als onderdeel van de hydraulische
randvoorwaarden voor het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier, zoals opgenomen in bijlage “Hydraulische
Randvoorwaarden Regionale Waterkeringen” bij dit besluit, vast te
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stellen
2. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier via brief te
informeren over bovengenoemd besluit.

14.
Onderzoeksrapport
Uitvoering Wabo

15.
Beantwoording statenvraag
nr. 11 van het Statenlid Van
der Sluijs (PVV) met
betrekking tot Rapport RR
doeltreffendheid subsidies
16.
Beantwoording statenvragen
nr. 12 van het Statenlid
Versteeg (PvdA) inzake N243
Noordervaart
17.
Initiatiefvoorstel “Meer
veiligheid voor onze
wegwerkers”

18.
Brief Tweede Kamer
Vervoerregio Noordvleugel

19.
Uitzondering op provinciale

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport Uitvoering Wabo;
2. De in hoofdstuk 2 van dit onderzoeksrapport opgenomen concept
reactie vast te stellen;
3. De concerncontroller te dechargeren met betrekking tot dit
onderzoek na verwijdering van de aanduiding 'concept' op het
onderzoeksrapport;
4. Het definitieve onderzoeksrapport Uitvoering Wabo ter kennisname
aan te bieden aan Provinciale Staten.
5. Het definitieve onderzoeksrapport Uitvoering Wabo ter kennisname
aan te bieden aan de kwartiermakers van de RUD’s, zodat zij de audit
observaties kunnen gebruiken bij een goede inrichting van hun
nieuwe organisatie.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten te adviseren in te stemmen met het
initiatiefvoorstel “Meer veiligheid voor onze wegwerkers”;
2. Een pilot te starten, zoals genoemd in het inititatiefvoorstel;
3. De kosten van de pilot, ad € 8.000,-- te dekken uit een alternatieve
dekkingsbron te weten het onderhoudsbudget RVV Bebording;
4. Met een brief Provinciale Staten hiervan op de hoogte te stellen.
Het college besluit:
1. De Tweede Kamer een reactie te sturen over de vervoerregio
Noordvleugel ter voorbereiding op de hoorzitting over voortgang
visienota bestuur en bestuurlijke inrichting 19 april 2012.
2. De portefeuillehouder te machtigen de brief redactioneel aan te
passen.
Het college besluit:
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aanbestedingsregels – inzet
de heer F. Wolff T&T- team

−

20.
Zienswijze ontwerp
Structuurvisie en
Milieueffectenrapport
Zuidasdok

In te stemmen met een uitzondering op de provinciale
aanbestedingsregels op grond van regel 6, lid 1, sub c, voor het
inhuren van de heer F. Wolff, als kennisdrager binnen het Toets &
Testteam Waterwolftunnel, bij de firma Covalent.

Het college besluit:
1. De zienswijze ontwerp Structuurvisie en Milieueffectenrapport
Zuidasdok vast te stellen.
2. De brief aan het Centrum Publieksparticipatie te versturen.
3. Provinciale Staten te informeren door middel van brief.

21.
Uitvoeringsregeling Quick
Win
Doorstromingsmaatregelen
Bus

Het college besluit:
1. De uitvoeringsregeling Quick Win Doorstromingsmaatregelen Bus
Noord-Holland 2012 vast te stellen.
2. Het subsidieplafond ten behoeve van de uitvoeringsregeling Quick
Win Doorstromingsmaatregelen Bus Noord-Holland 2012 vast te
stellen op € 4.425.000.
3. De uitvoeringsregeling Quick Win Doorstromingsmaatregelen Bus
Noord-Holland 2012 en het bijbehorende subsidieplafond te
publiceren in het Provinciaal Blad.
4. € 300.000,- in te zetten voor onderzoek naar effectiviteit van
maatregelen in opdracht van de provincie;
5. De onder 2 en 4 genoemde bedragen ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve EXIN-H, budget Quick Win
doorstromingsmaatregelen.
6. Provinciale Staten middels brief te informeren over de vaststelling van
uitvoeringsregeling Quick Win Doorstromingsmaatregelen Bus NoordHolland 2012.

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

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

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

46
40
43
38
36
33

over de nummers:
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
2, 3, 4, 5, 6, 7
12, 14
1, 9, 10, 11
8
13

39
99
13
43
41
07

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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