OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 5 april 2011

onderwerp
1.
Herontwikkeling Fort
Uitermeer, erfpacht horeca

2.
Uitzondering provinciale
aanbestedingsregels inzake
inhuur adviseur werkstijl
Noord-Holland

Besluit

Het college besluit:
− In te stemmen met het zo spoedig mogelijk vestigen van het
erfpachtrecht ten behoeve van de Stichting Uiteraard Uitermeer voor
het perceel grond zoals aangegeven op de tekening als bijlage 1 met
inachtneming van de erfpachtvoorwaarden zoals ondertekend door
gedeputeerde Kruisinga op 1 maart 2011 als bijlage 2.
Het college besluit:
− In te stemmen met een uitzondering op de provinciale
aanbestedingsregels op grond van regel 6, lid 1, sub c voor de inhuur
van mevr. S. Ruijter als expert op het gebied van het nieuwe werken.

3.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvraag
nr.26 van he Statenlid R.J. de
Graaf (SP) over de
huisvesting seizoenarbeiders
4.
Beantwoording statenvragen
nr. 25 van de Statenleden
Wellink, Bos en Putters (SP)
inzake de aankoopregeling
N201
5.
Beantwoording statenvragen
nr.27 van de Statenleden
Wieringa en Kirch-Voors over
de staande mastroute in de
Groene Uitweg
6.
Verlenen subsidie buiten
uitvoeringsregeling 2011,
kennisnetwerken en
Jeugd&Alcohol

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 2009 in 2011éénmalig subsidie te verlenen aan de
kennisnetwerken uitgevoerd door de NH Vereniging van Vrijwilligers
(€45.000,-), GGD Hollands Noorden (€45.000,-), Bureau
Discriminatiezaken NHN
(€20.000,-), INHolland (€19.944,-), Vereniging van kleine kernen NH
(€ 59.990,-) en het Platform Dorpshuizen NH (€ 59.967,-) zoals
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn 2011;
2. Op grond van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 2009 in 2011éénmalig een subsidie te verlenen van €
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Besluit
100.000,- ten behoeve van de pilot jeugd en alcohol West-Friesland
aan de gemeente Hoorn;
3. De kosten ten laste te brengen van de begrotingspost “Subsidies Zorg
en Welzijn” (780368).

7.
Ontwerpopdracht varkensstal Het college besluit:
1. Deel te nemen aan een ontwerpwedstrijd die door het Rijk is
in het kader van duurzame
uitgeschreven voor een duurzame, diervriendelijke varkensstal.
veehouderij
2. PS hierover te informeren middels een brief.
8.
Beantwoording statenvraag
nr.28 van het Statenlid Bos
(SP) over de OV-chipkaart
9.
Beantwoording statenvraag
nr.29 van het Statenlid Bos
(SP) over de bushaltes in de
gemeenten Aalsmeer en
Haarlemmermeer
10.
Beantwoording statenvragen
nr. 31 van het Statenlid Bos
(SP) over hectometerborden
langs de N231
11.
Bestuursovereenkomst (Bok)
Crailo

12.
Inhuur beheerde Crailo

13.
Abonnement

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De Bestuursovereenkomst Crailo (hierna: Bok Crailo) te verlengen tot
het gunningsmoment, dan wel uiterlijk 1 januari 2012.
2. Indien er voor 1 januari 2012 niet tot gunning wordt overgegaan dan
de Bok Crailo te verlengen tot het moment waarop de aanbesteding
wordt beëindigd.
3. De brief te verzenden aan de gemeenten Bussum, Laren en Hilversum.
4. De portefeuillehouder te machtigen de brief redactioneel aan te
passen.
Het college besluit:
− In te stemmen met een uitzondering op de provinciale
aanbestedingsregels op grond van regel 6, lid 1, sub a, voor een
aanvullende opdracht betreffende de inhuur beheerder Crailo.
Het college besluit:
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Besluit

gegevensautoriteit Natuur

−

14.
Waterkwaliteitsverbetering
Loosdrechtse Plassen

In te stemmen met een uitzondering op de provinciale
aanbestedingsregels, regel 6, lid 1c, voor het afsluiten van een
abonnement op de levering van natuurgegevens uit de Nationale
Databank Flora Fauna van de Gegevensautoriteit Natuur.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het uitwerken van een oplossingsrichting voor de
waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen, waarbij een
denkrichting van de gemeente met een mix aan maatregelen verder
met betrokken partijen uitgewerkt wordt in een plan van aanpak.
2. de kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan
Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen niet te declareren bij
de gemeente Wijdemeren.
3. de financiële consequentie van € 58.009 budgetneutraal te dekken uit
de begrotingsprogramma’s Ruimte € 38.009 en Water € 20.000.
4. PS over de besluiten en de stand van zaken te informeren met brief.
5. Het college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren over de
besluiten te informeren met brief.

15.
Het college besluit:
Provinciaal
Herstructureringsprogramma 1. In het kader van de beoordelingsprocedure bij HIRB-subsidies in te
stemmen met de Update 2011 van het Provinciaal Herstructurerings
Bedrijventerreinen 2009Programma Bedrijventerreinen 2009-2011.
2010 Update 2011
2. Provinciale Staten te informeren met brief.
16.
Wijziging van de
uitvoeringsregeling
herstructurering private
ruimte op bedrijventerreinen
Noord-Holland 2011. ‘HIRB
Privaat’

Het college besluit:
1. de indieningsperiode van de HIRB-privaat-regeling een dag te
verruimen van ‘na 10 april en voor 18 mei’ naar ‘tussen 10 april en
uiterlijk 18 mei’ zodat deze gelijk loopt met de andere HIRB-regeling
(HIRB-light);
2. de wijziging te publiceren in het provinciaal blad.

17.
Programma van het
ambtsbezoek van de cvdK
aan de gemeenten Laren en
Blaricum op 7 april 2011

Het college besluit:
− Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de
commissaris van de Koningin aan de gemeenten Laren en Blaricum op
7 april 2011.

18.
Verzoek van het
Het college besluit:
hoogheemraadschap van
1. De door het hoogheemraadschap van Rijnland gevraagde subsidie voor
Rijnland om financiële bijdrage
het renoveren van de Grote Sluis te Spaarndam te weigeren;
aan renovatie Grote Sluis
2. Het hoogheemraadschap Rijnland met brief hierover te informeren.

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

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

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

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

46 39
40 99
44 09
36 42
38 43
36 41

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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