OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 december 2010
Gewijzigde versie

Onderwerp
1.
Verlengen subsidiestop
Investeringsbudget Landelijk
Gebied

2.
Programma Groene Uitweg

3.
Subsidie buiten
Uitvoeringsregeling in het
kader van Groene Hart

4.
Uitvoeringsprogramma Zorg
en Welzijn 2011

5.
Subsidieverlening ‘Focus op
landschap’

6.
Reservering

Besluit

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 4, zesde lid van de Verordening inrichting
landelijk gebied Noord-Holland 2008 het subsidieplafond voor 2011
voor alle activiteiten (artikelen onder hoofdstuk 2 t/m 8) van de pMJP
ILG deel B – subsidiecriteria 2010 – 2 vast te stellen op €0,-;
2. Het subsidieplafond voor 2011 te publiceren in het provinciaal blad.
Het college besluit:
1. In het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg de maximale FESbijdragen als volgt toe te wijzen:
- Stadzigt Naardermeer € 1.223.000;
- Ecologische verbindingszone Bovendiep € 1.200.000;
- Bezoekerscentrum ‘s-Graveland € 1.336.778.
2. PS door middel van brief te informeren over het genomen besluit.
Het college besluit:

1. € 35.000,- subsidie op basis van artikel 1 lid 2 van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verstrekken aan de
Stichting Beschermers Amstelland te Ouderkerk a/d Amstel voor
het uitvoeren van het project ‘Erven Amstelland’.

Het college besluit:
1. het Uitvoeringsprogramma Zorg en Welzijn 2011 vast te stellen;
2. de gedeputeerde te machtigen indien nodig tekstuele correcties uit te
voeren;
3. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over dit
besluit.
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening
Noord-Holland 2010 om in het kader van de Landschapscampagne,
buiten uitvoeringsregeling aan Landschapsbeheer Nederland een
subsidie van €20.833,- te verlenen voor het project ‘Focus op
landschap’.
Het college besluit:

1

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 december 2010
Gewijzigde versie

Onderwerp

Besluit

faciliteringskosten afbouw
Centrum Beeldende Kunst
Noord-Holland

1. Een bedrag van € 180.000 te reserveren ten behoeve van de afbouw
van de boekjaarsubsidie aan het Centrum Beeldende Kunst NoordHolland volgens het principe van 60% in 2011 en 40% in 2012;
2. De reservering ten laste te brengen van de reserve
Faciliteringskosten;
3. Op grond van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 2009 een subsidie te verlenen aan Kunst en Cultuur
Noord-Holland ten behoeve van de afbouw van het Centrum
Beeldende Kunst Noord-Holland ter hoogte van maximaal € 180.000,.

7.
Ophoging doeluitkering aan Het college besluit:
1. Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) voor het jaar 2011 in
Bureau Jeugdzorg Noordverband met de geprognosticeerde groei van het aantal
Holland in verband met
Jeugdbeschermingsmaatregelen een subsidie te verstrekken van €
geprognosticeerde groei
558.450 voor de uitvoering van 73 extra ondertoezichtstellingen (OTS
Jeugdbeschermingsmaatrege
< 1 jaar) bovenop de in het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2011
len.
genoemde aantallen.
2. Hieraan de specifieke voorwaarde te verbinden dat BJZNH de subsidie
terugbetaalt (naar rato) indien er geen/minder groei, als bedoeld in
punt 1, ten opzichte van het UVP, heeft plaatsgevonden.
8.
Subsidies buiten
Uitvoeringsregeling op
cultuur en cultuurhistorisch
gebied

9.
Inzet structurele deel
Bestuursakkoord 2010

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1, 2e lid van de Algemene Subsidieverordening
Noord-Holland 2009 aan de instellingen op de bijgevoegde lijst in
2011 subsidie te verstrekken voor hun activiteiten.
2. RTV-NH een bekostiging te verlenen van € 15.232.200,-- op basis van
de Mediawet.
3. PS in het kader van de actieve informatieplicht te informeren.
Het college besluit:
1. Een bedrag van € 2.625.341,00 als subsidie te verstrekken voor
de uitvoering van het voorstel van het Instellingenberaad inzake
het aantal extra te helpen cliënten in 2010.
2. Het onder 1 genoemde bedrag over de volgende instellingen voor
Jeugd en Opvoedhulp (J&O) als volgt te verdelen:
a. € 1.194.292,00 aan Parlan,
b. € 796.655,00 aan OCK het Spalier,
c. € 274.036,00 aan Zandbergen,
d. € 234.511,00 aan het Leger des Heils,
e. € 125.852,00 aan de Bascule.
3. Met onder 2 genoemde instellingen voor J&O prestatieafspraken
te maken over:
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a. aantal te helpen cliënten,
b. monitoring van het aantal geholpen cliënten,
c. monitoring van geleverde zorgvormen,
d. afrekening op basis van oude systematiek.
4. Deze inzet ten bedrage van € 2.625.341,00 te dekken uit de
voorziening Jeugdzorg van de doeluitkering Jeugdzorg.
5. PS door middel van brief te informeren.

10.
Het college besluit:
Subsidie bestemd voor
1. Op grond van artikel 1, lid 2 van de Algemene subsidieverordening
nieuwbouw, verbouw,
Noord-Holland 2009 subsidie te verstrekken voor bouwplannen van
renovatie, installatie en
de navolgende Noord-Hollandse jeugdzorginstellingen:
inrichtingskosten van Noorda. Maatschappij Zandbergen van € 700.000,-Hollandse
b. Parlan van € 1.845.000,-jeugdzorginstellingen
c. OCK Het Spalier € 1.454.871,-d. CWZW € 3.300.000,-2. De onder 1. te verlenen bedragen van in totaal € 7,3 miljoen als
volgt te dekken
a. € 4,0 miljoen bestemmingsreserve TWIN-H
b. € 1,4 miljoen bestemmingsreserve EXIN-H
c. € 1,9 miljoen voorziening van de doeluitkering jeugdzorg
.
3.Provinciale Staten door middel van brief te informeren.
11.
Subsidieverlening project
Zeestad Den Helder

Het college besluit:
1. op basis van artikel 1, lid 2 van de Algemene subsidieverordening
2009 subsidie te verstrekken aan Zeestad CV/BV van maximaal €
10.000.000,-, ten behoeve van de eerste fase van het Uitvoeringsplan
Stadshart, waarvan € 5.000.000,- onder voorwaarde van goedkeuring
van de begrotingen van 2012 en 2013.;
2. Zeestad CV/BV een voorschot te verlenen van 50% van de verleende
subsidie voor 2010 en 2011, zijnde € 2.500.000,-;
3. Zeestad CV/BV hierover met brief te informeren.

12.
Het college besluit:
Voorstel
1. De voordracht TWIN-H Uitvoeringsprogramma Greenport
Uitvoeringsprogramma
Aalsmeer vast te stellen;
TWIN-H ‘Greenport Aalsmeer’
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen:
a. In het kader van de TWIN-H in te stemmen met de
voordracht TWIN-H Uitvoeringsprogramma Greenport
Aalsmeer;
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b. Ter uitvoering van het onder 1. genoemd
Uitvoeringsprogramma een totaal bedrag beschikbaar
te stellen van € 10 miljoen voor provinciale
subsidiëring van 4 herstructureringopgaven zoals
verwoord in het MLT2025, te weten:
i. € 970.464 voor de gemeente Uithoorn voor
uitvoering project Iepenlaan;
ii. € 1.054.852 voor de gemeente Aalsmeer voor
uitvoering project Bachlaan;
iii. € 2.616.034 voor de gemeente Amstelveen;
voor uitvoering project Noorder
Legmeerpolder;
iv. € 5.358.650 voor de gemeente
Haarlemmermeer voor uitvoering project OudRijsenhout;
c. Het onder 2. genoemde bedrag ten laste te brengen
van de bestemmingsreserve TWIN-H;
d. Te constateren dat er een herstructureringsopgave van
ruim 700 ha is in Noord-Holland van verouderde
glastuinbouwgebieden, dat de herstructuringsopgave
in tuinbouw-economisch hart van de provincie, de
Greenport Aalsmeer, prioriteit verdient;
e. Kennis te nemen van het totaal geschatte bedrag aan
onrendabele tops -rond de € 20 miljoen- voor de 4
herstructureringsopgaven waarvoor de Greenport
Aalsmeer regio gezamenlijk een oplossing zoekt;
3. Tot subsidieverlening over te gaan wanneer uiterlijk 1 januari
2017 aan de volgende zaken is voldaan;
a. De gemeente heeft besluit op het kredietvoorstel voor
het gehele herstructureringsproject genomen;
b. De noodzakelijke RO-procedures zijn afgerond;
c. Het project is juridisch getoetst, onder meer aan
staatsteun;
d. Toekomstig beheer en onderhoud zijn (financieel)
geregeld;
e. Conform het MTL2025 duurzaamheid als leidraad
voor inrichting van de herstructurering te nemen;
4. Na positieve besluitvorming in PS de onder 2. genoemde
besluiten te verwerken in de eerst volgende wijziging van de
begroting 2011;
5. De voordracht toe te sturen aan Provinciale Staten.

13.
Beantwoording statenvragen

Het college stelt de antwoorden vast.
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nr.75 van de Statenleden
Putters en Bos (SP) over de
HOV-verbinding tussen
Hilversum en Huizen
14.
Beantwoording statenvragen Het college stelt de antwoorden vast.
nr.76 van de Statenleden Bos
en Putters (SP) over diverse
onderwerpen uit de
commissie Wegen, Verkeer
en Vervoer
15.
Instemmen met een
afwijking van de
aanbestedingsregels voor de
advisering door Houthoff
Buruma.
16.
Uitzondering op de
provinciale
aanbestedingsregels voor
ondersteuning bij
schadeafwikkeling en
calamiteiten buiten
kantoortijden
17.
Invulling bezuinigingen
Openbaar Vervoer 2011

Het college besluit:
− Overeenkomstig regel 6, onder b, aanvragen uitzondering op de
provinciale aanbestedingsregels voor de advisering van de projectleider
door Houthoff Buruma bij de afstemming met ProRail over de
overeenkomst van de bouw van twee kunstwerken over HSL-lijn en de
schiphollijn.
Het college besluit:
− In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de
uitzonderingsclausule van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6,
lid 1, sub C en akkoord te gaan met opdrachtverlening aan Van
Wilchem Advies voor ondersteuning bij schadeafwikkeling en
calamiteiten.

Het college besluit:
1. In lijn met eerder vastgestelde uitgangspunten in te stemmen met de
bezuinigingsafspraken met Connexxion voor een totaalbedrag van €
1,4 mln voor 2011. De maatregelen betreffen:
a. Verlengen concessie Haarlem-IJmond;
b. Verruimen eisen ten aanzien van het voeren van reclame op
bussen;
c. Stopzetten ontwikkelbureaus in de concessies Noord-Holland
Noord en Gooi en Vechtstreek;
d. Aanpassen eisen aan voertuigtypen (R-net), en in specifieke
situaties mogelijk inzet van kleiner materieel.
2. De gedeputeerde te machtigen uitvoering te geven aan bovenstaand
besluit, middels het aanpassen van de contracten voor de
busconcessies Haarlem/IJmond, Noord-Holand Nood en Gooi en
Vechtstreek;
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3. In aanvulling op de afspraken, zoals bedoelt onder 1. met ingang van
april 2011, te besluiten tot een bezuiniging op de dienstregeling op
zondagen in de concessies Noord Holland Noord en Haarlem-IJmond
tegen een bezuiniging van minimaal € 1 mln;
4. Toepassen van zomerdienstregeling op de Zuidtangent;
5. De Staten middels brief te informeren.

18.
Uitzondering provinciale
aanbestedingsregels ten
behoeve van de Haltescan

19.
Wegenstructuur
Haarlemmermeer

Het college besluit:
− In te stemmen met een uitzondering op de provinciale
aanbestedingsregels op grond van regel 6, lid 1, sub c, voor het
gunnen van de opdracht aan Vitence Mobiliteit voor het gebruiken van
de Haltescan (database/beheerssysteem voor bushaltes).
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de wegennetstudie Haarlemmermeer;
2. kennis te nemen van de verkenning verdubbeling N205;
3. dit rapport aan te bieden aan de stadsregio Amsterdam als
onderlegger voor BDU-aanvragen in de stadsregio;
4. dat vanuit de studie wegennet Haarlemmermeer en de eerdere MIRT
verkenning ‘van Greenport tot Mainport’ de verbinding N205/N206
met Zuid-Holland als noodzakelijk wordt onderschreven
5. de verbinding N205/N206 verder uit te werken door:
te starten met een tracéstudie
draagvlak te creeren bij de verschillende gemeenteraden
op zoek te gaan naar financiering
verder te studeren op een mogelijke inpassing van de Nieuwe
Bennebroekerweg, samen met de gemeente Haarlemmermeer
6. dat vanuit de wegennetstudie Haarlemmermeer kan worden
geconstateerd, dat voor het trajectdeel van de N201 tussen A4 en
Heemstede door een aantal andere maatregelen aan de oostkant van
Hoofddorp vooralsnog geen ingrepen nodig zijn (na afronding
werkzaamheden N201). Aan de westkant van Hoofddorp zijn op de
N201 wel maatregelen nodig, in combinatie met de ontwikkeling van
Westflank en huidige knelpunten. Deze conclusies passen binnen de
conceptrapportage van de vervolgstudie N201, die na de jaarwisseling
wordt afgerond.
7. een provinciale corridorstudie te starten naar de N201 van Heemstede
tot Hoofddorp west in de studiefase van het PMI
8. dat vanuit de wegennetstudie wordt geconstateerd, dat de aanpak van
de gemeentelijke Nieuwe Bennebroekerweg essentieel is voor
Westflank en een eventuele komst van de verbinding met ZuidHolland.
9. samen met de gemeente Haarlemmermeer te studeren op de
verdubbeling van de Nieuwe Bennebroekerweg, waarbij de gemeente
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als trekker fungeert.
10. Provinciale Staten te informeren van dit besluit middels een brief.

20.
Reserve Uitgestelde Intenties
2010

21.
Provinciale belangen bij
Schaalsprong Almere

22.
Overeenkomst
Kapvoorziening station
Halfweg Zwanenburg

Het college besluit:
1. Aan PS voor te stellen conform de criteria van de Reserve Uitgestelde
Intenties (RUI) een bedrag ad. € 4.389.017 voor 15 eenmalige
beleidsintenties, waarvoor als gevolg van exogene factoren geen
verplichtingen zijn aangegaan, toe te voegen aan de RUI. (Categorie
A)
2. Aan PS voor te stellen voor 5 posten ad. € 1.726.129 af te wijken van
de criteria van de RUI. Per voorstel apart te besluiten of afgeweken
zou moeten worden. (Categorie B)
3. Voor het voorstel van € 1.400.000 uit categorie C (nr. 12) te kiezen
voor: het voorstel van nadere motivatie voorzien en behandelen als
categorie B.
4. De portefeuillehouder Financiën te machtigen het voorliggende
concept voorstel RUI aan te passen conform de besluitvorming en
definitieve cijfers in de jaarrekening 2010.
5. Het voorstel op te nemen in de voordracht aan PS m.b.t. de eerste
begrotingswijziging in februari.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van bijgaande notitie die een overzicht bevat van
onze provinciale belangen die gemoeid zijn met Schaalsprong Almere
en van onze betrokkenheid hierbij.
Het college besluit:
1. een objectovereenkomst aan te gaan met Prorail, welke de
wederzijdse verplichtingen ten aanzien van de aanleg van een
kapvoorziening over de perrons van het te bouwen station HalfwegZwanenburg regelt;
2. portefeuillehouder Post te machtigen tekstuele wijzigingen in
bijgaande concept objectovereenkomst aan te brengen;
3. portefeuillehouder Post de overeenkomst namens de Provincie te
laten ondertekenen.

23.
Financiële bijdrage Regionaal Het college besluit:
1. om voor het kalenderjaar 2011 een financiële bijdrage te leveren
Overlegorgaan
ten behoeve van de oprichting en in standhouding van een
Consumentenbelangen
Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar
Openbaar Vervoer (ROCOV)
Vervoer (ROCOV) in de Provincie Noord-Holland ter hoogte van €
Noord-Holland
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90.000,- ;
2. om de financiële bijdrage voor het ROCOV Noord-Holland voor het
kalenderjaar 2012 en verder af te bouwen tot een bedrag van €
50.000,- per jaar;
3. de volgende voorwaarden te stellen aan de genoemde bijdragen:
- de consumentenorganisaties dienen 3 offertes uit te vragen
voor de inhuur van een voorzitter en een secretaris;
- over de ontvangen bijdragen dient verantwoording te worden
afgelegd aan de Provincie Noord-Holland. Niet uitgegeven
bedragen worden door de Provincie Noord-Holland jaarlijks
verrekend.

24.
Nota kapitaalgoederen

Het college besluit:

1. Voor het proces van planmatig beheer de werkwijze in de nota
2.

3.
4.
5.

kapitaalgoederen te gebruiken voor het vaststellen van maatregelen
(klein, groot onderhoud en vervanging) aan de kapitaalgoederen;
In verband met de dekking van de toegenomen beheerlasten de
volgende keuzes te maken:
a. ten opzichte van de gangbare normering 10% efficiency korting
toe te passen (te bereiken door invoering trajectbenadering,
bundelen nieuw werk en onderhoud, samenhangende uitvoering
PMI/PMO);
b. Provinciale Staten voor te stellen de kwaliteitsniveaus:
i. te handhaven op het huidige vastgestelde niveau en die voor
hoogwaardig openbaar vervoer vast te stellen op R voor de
infrastructuur en R+ voor de haltevoorzieningen.
c. ter dekking van de beheerlasten te kiezen voor:
i. de vervangingsinvesteringen te activeren, de kapitaalslasten
ten laste van de stelpost te brengen, voor een beperkte
periode, namelijk totdat er een andere contractvorm mogelijk
is (2c ii);
ii. de mogelijkheid te onderzoeken om op termijn te gaan
werken met contractvormen waarin nieuw werk en onderhoud
op netwerken wordt aanbesteed en waarbij betaling geschiedt
op basis van beschikbaarheid (bijv. DBFM);
De portefeuillehouder te machtigen om op basis van de resultaten
van de second opinion de bijgaande ontwerpvoordracht aan te passen
In verband met besluit 2a met ingang van 2011, het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal
Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) in samenhang uit te voeren;
Bij toekomstige besluitvorming over infrastructuur aanleg expliciet de
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beheerlasten te betrekken bij de afweging, als ook de consequenties
van het niet volgen van de uit oogpunt van beheerkosten meest
gunstige programmering;
6. Provinciale Staten voor te stellen met ingang van het begrotingsjaar
2011 een voorziening in te richten voor het groot onderhoud om
zodoende fluctuaties in het meerjaren programma op te kunnen
vangen;
7. Het Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) 2011-2015
vast te stellen. Op basis van de dekkingskeuze het PMO te
herprioriteren;
8. Provinciale Staten voor te stellen de Nota beheer kapitaalgoederen als
kader te hanteren voor de werkwijze rond het beheer van de
provinciale infrastructuur;
9. De financiële effecten van deze besluiten te verwerken bij het eerst
mogelijke begroting bijstellingsmoment.
10. De portefeuillehouder te machtigen daartoe de bijgaande ontwerpvoordracht en de Nota Kapitaalgoederen aan te passen aan de
besluitvorming van het college.

25.
Uitzondering provinciale
aanbestedingsregels voor
uitvoering van technisch
zonebeheer industrieterrein
Westpoort
26.
Intentieverklaring ten
behoeve van
subsidieaanvraag
renovatieproject Schalkwijk
27.
Subsidie buiten
uitvoeringsregeling: Aanleg
natuurvriendelijke oevers
kanaal ’t Noorden Texel

Het college besluit:
− In te stemmen met een uitzondering op de provinciale
aanbestedingsregels op grond van regel 6, lid 1b, voor de uitvoering
van het technisch zonebeheer voor industrieterrein Westpoort voor de
jaren 2011-2012.
Het college besluit:
1. In te stemmen met ondertekening van de intentieverklaring ten
behoeve van de subsidieaanvraag renovatieproject Schalkwijk;
2. Gedeputeerde Heller te mandateren tot ondertekening van deze
intentieverklaring.
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening
Noord-Holland 2009:
een subsidie te verlenen van € 211.165,- aan Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier ten behoeve van de aanleg van
natuurvriendelijke oevers langs kanaal 't Noorden op Texel.

28.
Het college besluit:
Aanvullende reactie GS op
initiatiefvoorstel ‘Stimulering − De brief met de reactie van GS op het initiatiefvoorstel ‘Stimulering
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Duurzame Energie’

Duurzame Energie’ vast te stellen en;
− Deze brief te verzenden aan Provinciale Staten.

29.
Auditrapport juridische
kwaliteitszorg: actuele stand
van zaken uitwerking van de
aanbevelingen
30.
Uitvoering audits door
Concern Controlling

31.
Aankoop percelen grond ten
behoeve van het te
ontwikkelen archeologisch
depot
32.
Lijst met (gedeeltelijk) goed
te keuren
bestemmingsplannen en
verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

33.
Verlening subsidie aan
Commissie Regionaal
Overleg Luchthaven Schiphol
ten behoeve van werkplan
2011
34.
Inschrijving in Kadaster
rechten en verplichtingen
Andijk en Wervershoof

Het college besluit:
− Kennis te nemen van de actuele stand van zaken van de uitwerking van
de aanbevelingen van het Auditrapport juridische kwaliteitszorg.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het memo Uitvoering audits door Concern
Controlling;
2. Het wijzigingsvoorstel, dat staat in paragraaf 4 van dit memo,
gewijzigd vast te stellen.
Het college besluit:
− Tot aankoop over te gaan van de percelen grond kadastraal bekend
gemeente Castricum, B, 10536 en 10537, groot 0,7000hectare, voor
de koopsom van € 1.310.250,--. Het te kopen gedeelte is aangegeven
op de bij dit besluit behorende tekening.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
− Het realiseren van het bouwproject aan Kerkplein 13 te Sint Pancras,
gemeente Langedijk,
− Het realiseren van personeelsverblijven in de bestaande agrarische
schuur gelegen aan Witteweg 5B te Den Hoorn, gemeente Texel,

Het college besluit:
1. op basis van artikel 1, lid 2 van de Algemene subsidieverordening
2009 subsidie te verlenen aan de Commissie Regionaal Overleg
Luchthaven Schiphol van € 128.000,= ten behoeve van het werkplan
2011.
Het college besluit:
1. Op grond van artikel 44, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling
de overgang per 1 januari 2011 van registergoederen van de
gemeenten Andijk en Wervershoof naar de gemeente Medemblik in
het Kadaster in te schrijven;
2. Het Kadaster hiertoe met bijbehorende brief te verzoeken;
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35.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2010 (11)

36.
Subsidieplafonds 2011

37.
Convenant verkenning
interprovinciale
drinkwaterleveringen

38.
Voorstel prioritaire Europese
dossiers voor 2011 en het
werkprogramma Europese
Commissie 2011
39.
Toekomstige Europese
ontwikkelingen

De gemeenten Andijk, Wervershoof en Medemblik een afschrift van
dit verzoek te sturen.

Het college besluit:
1. de voorgestelde budgettair neutrale wijzigingen van de
productenraming 2010 vast te stellen;
2. PS met brief hierover te informeren.
Het college besluit:
1. De inliggende lijst met subsidieplafonds voor het jaar 2011 vast te
stellen;
2. De lijst met subsidieplafonds voor 1 januari 2011 te publiceren in het
Provinciaal Blad.
Het college besluit:
− In te stemmen met het ‘convenant verkenningen interprovinciale
drinkwaterleveringen’.
− Gedeputeerde Kruisinga het ‘convenant verkenningen interprovinciale
drinkwaterleveringen’ te laten ondertekenen.
Het college besluit:
− De acht prioritaire Europese dossiers voor 2011 vast te stellen.
− Kennis te nemen van het nieuwe werkprogramma van de Europese
Commissie 2011.
− PS over deze besluiten met brief te informeren.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen op Europees beleidsniveau,
beschreven in deze notitie.
2. De volgende richtinggevende uitspraken te doen, in gedachten
nemende het opstellen van een nieuwe Noord-Hollandse Agenda voor
de Europese Strategie of een Randstedelijke Agenda voor de Europese
Strategie:
- Bezien zal worden welke gevolgen de nieuwe lange termijn
begroting van de Europese Unie, de herziening van het cohesiebeleid
en het rijksbeleid hebben voor de cofinanciering van toekomstige
Noord-Hollandse projecten.
- Inzet zal worden gepleegd op het dossier ‘Innovation Union’.

11

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 december 2010
Gewijzigde versie

Onderwerp

Besluit

- Inzet zal worden gepleegd op het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid, en daarbinnen in het bijzonder op middelen voor
plattelandsontwikkeling.
- Bezien zal worden van welke internationale netwerken de provincie
of de Randstad Regio lid dienen te zijn om een maximaal effect te
bereiken voor de provincie Noord-Holland.

40.
Vervanging huidige GSvoertuigen

41.
Beslissing op bezwaar;
bezuinigingen 2011; besluit
dd 22 juni 2010, nr. 201035137

42.
Beslissing op bezwaar;
bezuinigingen 2011; besluit
dd 22 juni 2010, nr.201035137
43.
Beslissing op bezwaar

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie keuzemogelijkheden voor
duurzamebrandstoffen bij vervanging huidige GS-voertuigen.(bijlage
1)
2. Het huidige provinciale beleid wordt (voorlopig) verlaten en de huidig
GS-voertuigen worden vervangen door dieselvoertuigen.
3. Onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van het leasen van
dieselauto’s en onderzoek te doen naar de koopvariant over twee à
drie jaar.

Het college besluit:
1. Sportservice Noord-Holland in haar bezwaar te ontvangen;
2. dit bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010-35137) niet te
herroepen;
4. aan Sportservice Noord-Holland voor het jaar 2010 alsnog een
"structurele" subsidie van € 150.000,- in het vooruitzicht te stellen;
5. aan Sportservice Noord-Holland voor het jaar 2011 een "incidentele"
subsidie van € 100.000,- in het vooruitzicht te stellen.
Het college besluit:
1. Cliëntenbelang Amsterdam in haar bezwaar te ontvangen;
2. dit bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010-35137) niet te
herroepen.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting Kunst en
Cultuur Noord-Holland tegen de aankondiging van de
subsidiebeëindiging, waarbij:
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1. de Stichting Kunst en Cultuur NH in haar bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.

44.
Beslissing op bezwaar

45.
Beslissing op bezwaar

46.
Beslissing op bezwaar

47.
Beslissing op bezwaar

Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op de bezwaren van de Stichting Kreater,
de Stichting Triade, de Stichting Artiance, de Stichting Fluxus, de
Stichting Pier K en de Stichting Gerard Boedijn, tegen de aankondiging
van de subsidiebeëindiging, waarbij:
1. genoemde stichtingen in hun bezwaren worden ontvangen;
2. hun bezwaren ongegrond worden verklaard;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.
4. het overzicht met daarin de gevolgen van de voorgenomen
bezuinigingen per instelling (bijlage bij Nota GS 2010-56155) als
bijlage bij de beslissing wordt gevoegd.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting Overleg
Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland tegen de aankondiging van de
subsidiebeëindiging, waarbij:
1. de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk Noord-Holland in haar
bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting Cultureel
Erfgoed NH tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging, waarbij:
1. de Stichting Cultureel Erfgoed NH in haar bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting
Milieufederatie NH tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging,
waarbij:
1. de Stichting Milieufederatie NH in haar bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
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3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.

48.
Beslissing op bezwaar

49.
Beslissing op bezwaar

50.
Beslissing op bezwaar

51.
Beslissing op bezwaar

Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting Uit-inNoord-Holland tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging,
waarbij:
1. de Stichting Uit-in-Noord-Holland in haar bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van Bureau jeugdzorg
tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging, waarbij:
1. Bureau Jeugdzorg in zijn bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar voor zover gericht tegen de onduidelijkheid over de
aanvullende subsidie voor huisvestingskosten in 2011 en 2012,
gegrond te verklaren;
3. deze aanvullende subsidie ongewijzigd voort te zetten tot 2013;
4. voor het overige het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en de
bestreden beslissing van 22 juni 2010 in stand te laten.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van het college van B&W
van de gemeente Heemskerk/’T Platform tegen de aankondiging van de
subsidiebeëindiging, waarbij:
1. Het college van B&W van de gemeente Heemskerk/’T Platform in haar
bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting De Kunst
tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging, waarbij:
1. de Stichting De Kunst in haar bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.

52.

14

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 14 december 2010
Gewijzigde versie

Onderwerp

Besluit

Beslissing op bezwaar

Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting Stivas
tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging, waarbij:
1. de Stichting Stivas in haar bezwaar wordt ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond wordt verklaard, en
3. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.

53.
Beslissing op bezwaar

54.
Beslissing op bezwaar

55.
Subsidieaanvraag 2011 De
Bascule

56.
Reactie provincie op vragen
gemeente Den Helder/
burgemeester Schuiling

Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting Landschap
Noord-Holland tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging,
waarbij:
a. Stichting Landschap Noord-Holland in haar bezwaar wordt ontvangen;
b. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
c. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.
Het college besluit:
Bijgaande beslissing te nemen op het bezwaar van de Stichting ProBiblio
tegen de aankondiging van de subsidiebeëindiging, waarbij:
1. De Stichting ProBiblio in haar bezwaar wordt ontvangen;
4. het bezwaar ongegrond wordt verklaard;
5. de bestreden beslissing van 22 juni 2010 (2010/35137) niet wordt
herroepen.
Het college besluit:
1. Om met betrekking tot de subsidieaanvraag 2011 van De Bascule,
2010/59154, artikel 5 van de subsidieverordening jeugdzorg NoordHolland 2008 buiten beschouwing te laten.
Het college besluit:
− In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde brief en deze brief in
licht gewijzigde vorm naar het college van Burgemeester en
Wethouders van Den Helder te sturen.

57.
Overeenkomsten Natuurbrug Het college besluit:
1. de Overeenkomst realisatie en beheer Natuurbrug de Zandpoort met
de Zandpoort
Stichting Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Natuurmonumenten,
Waternet, PWN en gemeente Zandvoort aan te gaan conform
bijgaande overeenkomst;
2. de Overeenkomst realisatie fietspad met Stichting Waternet aan te
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gaan conform bijgaande bijeenkomst;
3. IPS per brief te informeren over de vordering van het proces.
58.
Evaluatievormingsproces
Wieringerrandmeer

Het college besluit:
Onderstaande evaluatievraag voor de Randstedelijke Rekenkamer aan het
Presidium voor te leggen:
Probleemstelling/onderzoeksopdracht
1. Zijn GS en PS volledig en adequaat geïnformeerd ten behoeve van de
besluitvorming inzake de IOK en SOK tussen 2004 en 2010?
2. Waarom zijn GS en PS afgeweken van de oorspronkelijk ter
beschikkinggestelde € 29 miljoen en is daarboven voor een bedrag
van €71,5 miljoen garanties afgegeven?
3. Zijn er in de periode 2004-2010 ontwikkelingen geweest die een
verklaring kunnen geven voor de onevenwichtige risicoverdeling
tussen publieke en private partijen?

59.
Toekenning subsidie aan
GGD Hollands Noorden voor
‘Pilot Preventie
Eergerelateerd Geweld’ ,
regio West-Friesland

Het college besluit:
1. In aansluiting op het reeds lopende project in de Kop van NoordHolland en Noord-Kennemerland aan de GGD Hollands Noorden een
projectsubsidie te verlenen van €40.000 voor de uitvoering van de
‘Pilot Preventie Eergerelateerd Geweld’ in de regio West-Friesland.
2. De kosten voor de subsidie te dekken uit Begrotingspost 780367,
subsidie Zorg & Welzijn, programma Gezond Opgroeien.

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

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

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

over de nummers:
12
1, 2, 3, 4, 5, 30, 37, 38, 39, 40, 57, 59
6, 7, 8, 9, 10, 11, 55, 56
29, 41- 54
13 – 24, 35, 36
25, 26, 27, 28, 34
31, 32, 33, 58

46 39
40 99
43 13
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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