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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 februari 2010
Onderwerp
1.
Ontwerp verordening
planschade Noord-Holland
2010

2.
Beleidsnota Landschap en
Cultuurhistorie

3.
Voorlopige reactie GS op
concept masterplan
Bloemendalerpolder

4.
Monitor Woningbouw,
Zorgwoningen

Besluit

Het college besluit:
1. het ontwerp van de Verordening planschade Noord-Holland 2010 vast te stellen;
2. de ontwerp-Verordening planschade Noord-Holland 2010 met voordracht ter
besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen;
3. de Verordening planschade Noord-Holland 2010 na vaststelling door Provinciale
Staten te publiceren in het provinciaal blad.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de concept-beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie;
2. de concept-beleidsnota ter bespreking toe te zenden aan de PS-commissie ROG.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept masterplan Bloemendalerpolder;
2. In te stemmen met de voorlopige reactie op dit concept-Masterplan zoals verwoord
in de brief aan de stuurgroep Bloemendalerpolder;
3. Deze voorlopige reactie voor te leggen aan de Statencommissie Ruimtelijke
Ordening en Grondzaken en de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
(PARK) en de opmerkingen van de Statencommissie en de PARK te betrekken bij
de vaststelling van de definitieve reactie door GS;
4. De brief gericht aan de Statencommissie ROG vast te stellen en te verzenden.
5. Kennis te nemen van de brief die gedeputeerde Driessen op 3 februari jl. namens
GS aan Provinciale Staten heeft gezonden.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Monitor Woningbouw 2009.
2. Kennis te nemen van de Monitor Zorgwoningen 2009.
3. Provinciale Staten middels brief te informeren.

5.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
(nr.3) van het Statenlid Putters
(SP) over de
onderaanbesteding Openbaar
Vervoer
6.
Landelijk Tarieven Kader OV- Het college besluit±
chipkaart
1. Akkoord te gaan met het Landelijk Tarieven Kader openbaar vervoer;
2. Hiervoor het formulier te ondertekenen en te verzenden aan het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat door middel van brief.
3. PS middels brief te informeren.
7.
Onderzoek reiskosten
vergoeding voor minderjarige
MBO scholieren

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoek naar een mogelijke vergoeding van de
reiskosten van minderjarige MBO scholieren;
2. Middels brief aan de staatssecretaris van V&W te vragen een landelijke oplossing
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Besluit

3.

te vinden voor de reiskostenvergoeding van minderjarige MBO scholieren;
Middels brief Provinciale Staten te informeren over de uitkomsten van het
onderzoek.

8.
Vervroegde aflossing lening
Het college besluit:
€ 50 miljoen bij de
1. De schuldrest van € 47.788.484 van de lening van € 50 miljoen bij de Nederlandse
Nederlandse Waterschapsbank
Waterschapsbank per 1 april 2010 ineens af te lossen.
2. In te stemmen met betaling van een bedrag van ca € 5 miljoen aan disagiokosten
per genoemde datum.
3. De dekking van het disagio te regelen bij de Lentenota c.q. de Zomernota 2010.
4. De Commissie FEPO omtrent dit besluit te informeren.
9.
Beantwoording statenvragen
(nr.1) van de statenleden Van
Diest en Wilms (CDA) over
verwijdering van asbest.

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
Beslissing op bezwaar van
Het college besluit:
Vereniging Vrienden van ’t
I Conform het advies van de hoor- en adviescommissie:
Gooi tegen ontheffing op
1. de vereniging in haar bezwaar te ontvangen;
grond van de Provinciale
2. het bezwaar gegrond te verklaren, doch ons besluit van 7 juli 2009 tot het
Ruimtelijke verordening
verlenen van ontheffing van het verstedelijkingsverbod zoals bedoeld in artikel
(PRV) van het
4, lid 1 van de PRV voor realisering van 22 drijvende woningen langs het
verstedelijkingsverbod voor de
Gooimeer te Blaricum in stand te houden met (de hiervoor gegeven) nadere
realisering van 22 drijvende
motivering;
woningen langs het Gooimeer
3. het verzoek om toepassing van artikel 7: 15 lid 2 Algemene wet bestuursrecht
te Blaricum
af te wijzen omdat het bestreden besluit niet wordt herroepen.
II Provinciale staten met toezending van een afschrift van de beslissing op bezwaar over
het besluit actief te informeren.
11.
Wijziging Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer
Noord-Holland ten aanzien
van de
ganzenfoerageergebieden

12.
Ondertekening
Klimaatconvenant Gemeente
Haarlem

Het college besluit:
1. PS voor te stellen de provinciale Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN)
op enkele onderdelen aan te passen volgens de conceptontwerpen;
2. Hiertoe de conceptvoordracht aan PS vast te stellen teneinde de onder besluit 1
genoemde regelingen vast te stellen;
3. Met brief de conceptvoordracht genoemd onder punt 2 aan te bieden aan PS.

Het college besluit:
1. Het Klimaatconvenant van de Gemeente Haarlem vast te stellen;
2. Gedeputeerde Heller te mandateren om het Klimaatconvenant namens het College
van Gedeputeerde Staten te ondertekenen.

13.
Aanvragen uitzondering op
Het college besluit:
grond van aanbestedingsregels − In te stemmen met een uitzondering op grond van de aanbestedingsregels (regel
met betrekking tot
6b)met betrekking tot werkzaamheden stortplaatsen Wet milieubeheer.
werkzaamheden stortplaatsen
Wet milieubeheer.

3

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 februari 2010
Onderwerp

Besluit

14.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
− Voor het oprichten van een horecapaviljoen/pannenkoekenrestaurant in natuur- en
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
recreatiegebied Mariëdal te Den Helder, gemeente Den Helder,

15.
Vaststelling structuurvisie

16.
Instelling Adviescommissie
Schade Grondwater (ACSG)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de structuurvisie Noord-Holland 2040 (bijlage 1) inclusief
kaarten (bijlage 2) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie
(bijlage 3) inclusief kaarten (bijlage 4) en deze vrij te geven aan PS voor
vaststelling, met voordracht (bijlage 5).
2. In te stemmen met de aangepaste passende beoordeling (bijlage 6) bij het
milieueffectrapport en deze samen met het milieueffectrapport eveneens vrij te
geven aan PS voor vaststelling.
2a. Kennis te nemen van het aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport
(bijlage 7).
2b. Naar aanleiding van het toetsingsadvies voor de commissie voor de m.e.r. een
passage in de Structuurvisie op te nemen over de doorwerking van de passende
beoordeling bij het milieueffectrapport.
3. De Structuurvisie Noord-Holland 2040, de Provinciale Ruimtelijke Verordening en
de bijbehorende kaarten waar nodig aan te passen aan de ambtelijke technische
wijzigingsvoorstellen (bijlage 8).
4. Gedeputeerde ruimtelijke ordening te machtigen redactionele en technische
wijzigingen door te voeren in de Structuurvisie, de Provinciale Ruimtelijke
Verordening en de kaarten.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de instelling van de Adviescommissie Schade Grondwater
(ACSG);
2. de Overeenkomst Adviescommissie Schade Grondwater aan te gaan en het
Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater vast te stellen;
3. volmacht en mandaat te verlenen aan de coördinerende provincie, te weten NoordBrabant voor de periode 2010 tot en met 2013 en Overijssel voor de periode 2014
tot en met 2017, om uitvoering te geven aan hetgeen geregeld is in de stukken ,
genoemd in beslispunt 2;
4. ermee in te stemmen dat gedeputeerde staten van Noord-Brabant via het verlenen
van alleenrecht het secretariaat van de commissie, bedoeld in beslispunt 1,
onderbrengen bij de Dienst Landelijk Gebied (DLG);
5. de sectormanager Water volmacht en mandaat te verlenen namens de provincie
respectievelijk namens gedeputeerde staten de overeenkomst en het
instellingbesluit, genoemd in beslispunt 2, te ondertekenen;
6. het vastgestelde Instellingsbesluit Adviescommissie Schade Grondwater te
publiceren in het provinciaal blad en tevens te plaatsen op de websites van de
provincie en de drie waterschappen.
(de punten 1 t/m 5 zijn beslispunten van gedeputeerde staten, de punten 3 en 5 tevens
die van de commissaris van de Koningin).

17.
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Calamiteitenberging De
Ronde Hoep

Het college besluit:
1. de geheimhouding van Nota GS (2009-16488) ‘ Voorzorgmaatregelen
calamiteitenberging De Ronde Hoep’ met bijbehorende stukken op te heffen;
2. Stichting De Ronde Hoep bij brief een afschrift te zenden van voornoemde Nota
GS met bijbehorende stukken.

18.
Startnotitie m.e.r.
Hoogwaterkering Den Oever

19.
Beslissing op bezwaar
Stichting Sportservice NoordHolland

20.
Verhoging subsidieplafond
Uitvoeringsregeling
Multifunctionele
Accomodaties Noord-Holland

21.
Verlening aanvullende
subsidie aan Stichting
Vervoersmanagement NoordHolland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Startdocument m.e.r. Hoogwaterkering Den Oever van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en deze te beschouwen als een
Startnotitie m.e.r. in het kader van de Wet Milieubeheer;
2. Te constateren dat deze startnotitie overeenkomt met het provinciale en rijksbeleid
over primaire keringen;
3. De m.e.r. procedure voor Hoogwaterkering Den Oever te starten;
4. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per brief hiervan op de hoogte
te stellen;
5. De gemeente Wieringen, de Commissie voor de m.e.r. en andere wettelijke
adviseurs formeel de startnotitie en bijbehorende documenten toe te sturen en hen
advies voor de richtlijnen te vragen;
6. Over te gaan tot bekendmaking van de startnotitie in dag- en weekbladen en het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Wieringen te
verzoeken de startnotitie voor de duur van zes weken ter visie te leggen.

Het college besluit:
1. Stichting Sportservice Noord-Holland in haar bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 11 augustus 2009, kenmerk 2009- 42622, gedeeltelijk
te herroepen;
4. de subsidie voor het project 'Aangepast Sporten' vast te stellen op € 27.272,5. het teveel betaalde voorschot a € 9.048,- terug te vorderen

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond voor de “Uitvoeringsregeling Multifunctionele
Accommodaties Noord-Holland 2009” voor het jaar 2010 te verhogen met €
2.000.000 en vast te stellen op € 3.500.000;
2. De onder 1. genoemde verhoging ten laste te brengen van de bestemmingsreserve
TWIN-H;
3. Het onder 1. genoemd besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1 lid 2 van de AsN aan de Stichting Vervoersmanagement
Noord-Holland (werkend onder de naam Verkeer.Advies) een subsidie van 285.600
euro (incl. BTW) te verstrekken voor het project Impuls Vervoersmanagement plus
en 178.500 euro (incl.BTW) te verstrekken voor het project Vanpool.
2. De subsidie, ter grootte van 150.000 euro voor het project Vanpool en 240.000 euro
voor het project Impuls Vervoersmanagement plus, ten laste te brengen van het
Fonds BONRoute.
3. De BTW behorende bij de subsidie van respectievelijk 45.600 euro (Impuls
Vervoersmangement plus) en 28.500 euro (Vanpool), die de Stichting
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4.

22.
Lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling 2010
sector ELT

Vervoersmanagement Noord-Holland de provincie zal factureren, door de provincie
te laten betalen en terug te vorderen via het BTW-compensatiefonds.
De directeur SHV te machtigen voor de uitvoering van dit besluit conform de
ondermandaatlijst SHV.

Het college besluit:
1. Onderstaande lijst van subsidies buiten uitvoeringsregeling vast te stellen ten
behoeve van de subsidieverlening 2010:
a. € 567.400,- aan Stichting IJmond Veelzijdig voor Programma IJmond
Veelzijdig
b. € 250.000,- aan gemeente Haarlem voor RES Zuid-Kennermerland
c. € 613.000,- aan gewest Gooi en Vechtstreek voor het Programma
Innovatieve Verbindingen
d. € 200.000,- aan Amsterdamse Innovatie Motor voor Next Level in
Business
e. € 250.000,- aan Amsterdamse Innovatie Motor voor Amsterdam Human
Capital
f. € 20.000,- Stichting Bloemencorso Bollenstreek voor Bloemcorso
Bollenstreek
g. € 20.000,- aan Stichting Westriese Flora voor Holland Flower Festival
h. € 861.461,50 aan Stichting Immovator voor Breednet NHN
2. De sectormanager Subsidies te mandateren deze subsidies op basis van artikel 1 lid
2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen;
3. PS te informeren met brief.

23.
Herindelingsadvies van de
gemeenten Anna Paulowna,
Niedorp, Wieringen en
Wieringermeer d.d. 13 januari
2010

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het herindelingsadvies van de gemeenten Anna Paulowna,
Niedorp, Wieringen en Wieringermeer d.d. 13 januari 2010
2. Conform artikel 5, lid 4 Wet arhi de in de inliggende brief verwoorde zienswijze
vast te stellen en het herindelingsadvies door te zenden naar de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
3. Een afschrift van de brief aan de staatssecretaris te zenden aan Provinciale Staten
en de gemeentebesturen van Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en
Wieringermeer

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

F. Hermie
J. Duin
J. Duivenvoorde
K. Grevers
L. van Hees
F. Nederstigt

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
22
20
16, 17, 18
5, 6, 7, 8, 21
9, 10, 11, 12, 13, 19, 23
1, 2, 3, 4, 14, 15

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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