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Besluit 

1. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw E. 

Post (VVD) inzake schone 

energie (nr.72) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 
Besluit aanpassing van de 

Subsidieregeling agrarisch 

natuurbeheer Noord-Holland 

(SAN) op enkele onderdelen 

en het toevoegen van een 

bijlage met betrekking tot de 

Landbouw met Natuurlijke 

Handicaps (LNH)-regeling. 

 

 

Het college besluit: 

1. PS voor te stellen de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) t.b.v de 

Landbouw met Natuurlijke Handicaps (LNH)-regeling op enkele onderdelen aan te 

passen en een bijlage aan de subsidieregeling toe te voegen volgens het 

wijzigingsvoorstel zoals opgenomen in bijlage 2 van deze nota; 

2. Hiertoe de conceptvoordracht aan PS vast te stellen teneinde in te stemmen met de 

wijziging van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer aangaande de LNH-

regeling;  

3. De LNH-regeling open te stellen voor de periode 11 oktober tot 1 november; 

4. Alle aanvragen die vanaf 16 april 2007 zijn binnengekomen hierin mee te nemen; 

5. Nieuwe openstellingtermijn te publiceren in provinciaal blad. 

  

3. 

De Kaderrichtlijn Water en de 

tot nu toe bekende bestuurlijke 

kwesties voor Provincie 

Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

a. Een nadere invulling te geven van het, in het coalitieakkoord genoemde, begrip 

‘niet meer dan strikt noodzakelijk’ voor de implementatie van de KRW door 

middel van discussie in GS.  

b. Akkoord te gaan met een overleg in PS over de invulling van in het coalitieakkoord 

genoemde begrip ‘niet meer dan strikt noodzakelijk’ voor de implementatie van de 

KRW (zie memo en bijgevoegde nota PS) 

c. De gedeputeerde Water te machtigen de uitkomsten van de discussie in GS en PS 

mee te nemen in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West van 7 november 

2007. 

  

4. 

Memorie van Antwoord 

Ontwerpprogrammabegroting 

2008  

 

Het college besluit: 

1. De Memorie van Antwoord vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

5. 

Discussienotitie Cultuurbeleid 

2009-2012 “ Cultuur op de 

kaart” 

 

 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de uitgangspunten van de discussienotitie Cultuurbeleid 2009-

2012 “ Cultuur op de kaart”; 

2. De discussienotitie Cultuurbeleid 2009-2012 “ Cultuur op de kaart” met de 

aanbiedingsbrief en nota PS-commissie toe te sturen aan provinciale staten. 

  

6. 

Evaluatie HIRB 2004-2007  

 

 

Het college besluit: 

a. kennis te nemen van het rapport ‘Evaluatie HIRB 2004-2007 en aanbevelingen 

HIRB 2008-2011’. 

b. kennis te nemen van het feit dat er meer subsidie is gevraagd (€ 50 miljoen) dan dat 

er beschikbaar was (€ 25,3 miljoen); 

c. te constateren dat het behalen van de doelstellingen rond het aantal te 
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herstructureren hectares  (doelstelling 1.000 ha in 2007, gehaald 1048 ha) en het 

percentage subsidie voor duurzame maatregelen (10%, gehaald: 15%) ruim worden 

gehaald, terwijl het gemiddelde percentage ruimtewinst nog niet de 15% bereikt 

(gehaald: 12 %). 

d. de aanbevelingen uit het rapport over te nemen om in een nieuwe HIRB-regeling: 

- geen doelstelling op te nemen over het totaal aan te pakken hectaren 

bedrijventerrein; 

- het streven om 15% ruimtewinst te behalen overeind te houden; 

- een gezamenlijke aanpak door alle betrokken partijen als voorwaarde te 

stellen; 

- duurzaam beheer van bedrijventerreinen als doelstelling toe te voegen; 

- zich uitsluitend te richten op bestaande terreinen. 

e. de gedeputeerde EZ te mandateren de verdere uitwerking van de nieuwe regeling 

HIRB 2008 -2011 op basis van de genoemde uitgangspunten ter hand te nemen; 

f. aan PS voor te stellen het restant van het in het FINH voor HIRB afgezonderde 

budget, inclusief de niet (volledig) gebruikte HIRB-subsidies die nog in het FINH 

terug zullen vloeien, te bestemmen voor de uitvoering van de nieuwe regeling; 

g. Het evaluatierapport middels brief aan provinciale staten aan te bieden. 

  

7. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “ Vernieuwing Boven ’t Y, gemeente Amsterdam,  

- Bestemmingsplan Banne Toren IJdoornlaan/Statenjachtstraat, stadsdeel Amsterdam 

Noord,  

- Bestemmingsplan Banne-Centrumgebied, stadsdeel Amsterdam Noord,  

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied Wormerland, gemeente Wormerland,  

  

8. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2007 (5) 

(2007-56281) 

 

Het college besluit: 

- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2007 vast te 

stellen. 

  

9. 

Verlenging Regeling bijdrage 

beeldkwaliteitsplannen 

 

 

Het college besluit: 

- om de Regeling bijdrage Beeldkwaliteitsplannen Noord-Holland 2006 met 1 jaar te 

verlengen en dus te laten vervallen op 31 december 2008. 

  

10. 
Heroverweging naar 

aanleiding van bezwaarschrift 

ISW UNA-ISV 

 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover gericht tegen de mondelinge 

afhandeling van het premature bezwaarschrift van B&W Edam-Volendam en 

alsnog een schriftelijke beslissing op dit bezwaarschrift te nemen; 

3. de bezwaren tegen de vermelding van het onjuiste positieve saldo gegrond te 

verklaren en ons besluit op dit onderdeel aan te passen; 

4. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren en de bestreden beslissing 

van 26 maart 2007, nr. 2007-9816 niet te herroepen. 

  

11. 

Heroverweging ingevolge de 

 

Het college besluit: 
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Awb inzake bezwaarschrift 

gemeente Opmeer 

 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 26 maart 2007, nr. 2007-11054, in stand te laten. 

  

12. 

Openbaar Vervoer Taxi 

Noord-Holland 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN) opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te geven 

aan artikel 12 van de AsN, zodat de subsidies Openbaar Vervoer Taxi Noord-

Holland 2007 kunnen worden verstrekt zonder voorafgaande aanvraag; 

2. voor 2007 een budgetsubsidie te verstrekken aan de in bijlage 1 genoemde 

gemeenten voor de in deze bijlage genoemde bedragen; 

3. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.  

  

13. 
Beëindiging Cees Korverprijs 

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met de statenvoordracht en het ontwerp- besluit inzake de 

beëindiging van de Cees Korverprijs. 

- In 2007 de Cees Korverprijs nog één maal op extra feestelijke wijze uit te reiken, en 

daarna, in overeenstemming met het reglement, te stoppen met de prijs. 

  

14. 

WaterExpo 2010 

 

 

Het college besluit: 

- Dat gedeputeerde Kruisinga namens de provincie Noord-Holland zitting neemt in 

de Raad van Advies WaterExpo 2010 

- Dat zij in deze functie ondersteund wordt door een provinciebrede ambtelijke 

werkgroep. Deze werkgroep wordt getrokken door de sector Water. 

  

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

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 4, 7, 8, 9, 10 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 11, 12 

M. Hartog tel. (023) 514 34 25 5, 13 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 6, 14 

  

 

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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