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1. 
Verduurzaming van het 

provinciale wagenpark 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de rapportage over verduurzaming en aanbesteding van het 

provinciale wagenpark; 

- Akkoord te gaan met deze rapportage en daarmee motie 8-20 over verduurzaming 

van het wagenpark te hebben beantwoord;  

- De beslissing (d.d. 13 maart 2007) te handhaven, waarbij gekozen is voor de 

maximaal duurzame variant: de meest schone brandstof mix.  

- De beslissing (d.d. 13 maart 2007) te handhaven, n.l. het vervangen van het 

volledige wagenpark in 2 jaar door middel van full operational lease, waarbij de 

kosten worden gespreid en er optimaal gebruik gemaakt wordt van de huidige 

middelen.  

- In het voorjaar van 2008 PS een uitgewerkt leaseplan voor het wagenpark voor te 

leggen, vergezeld gaande van het verzoek jaarlijks een bedrag te reserveren voor de 

uitvoering van dit plan;  

- In te stemmen met de voordracht en het ontwerpbesluit 

  

2. 

Begrenzing Stelling van 

Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het Actieplan voor de begrenzing van de Stelling van 

Amsterdam; 

- de begrenzing op te nemen in:  

                 a. het op te stellen Gebiedsdocument Werelderfgoed Stelling van    

                     Amsterdam voor het World Heritage Committee van de UNESCO; 

                 b.het ILG-uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap Stelling van 

                    Amsterdam voor het Ministerie van LNV. 

- de portefeuillehouder te machtigen opmerkingen van het college te verwerken. 

 

  

3. 

Vaststelling Agenda voor de 

Europese Strategie 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de Agenda voor de Europese Strategie (2007-2011) 

- De Agenda aan te bieden aan PS middels bijgevoegde brief 

- De portefeuillehouder Europa te machtigen om met de werkgroep Europa van PS in 

gesprek te treden over de lijst van prioritaire lobbydossiers en eventuele 

wijzigingen hierin met de werkgroep overeen te komen. 

  

4. 
Rechtmatigheid subsidies, 

tijdigheid indienen aanvragen 

periodieke subsidies 2008  

 

 

Het college besluit: 

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

 Holland 1998 (AsN) opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van:   

1. artikel 12, lid 1 van de AsN en daarmee de ingediende aanvragen voor 

periodieke subsidies voor het jaar 2008 in behandeling te nemen; 

2. De kerngroep Het Leertje van de Kraan opdracht te verlenen om bij het 

ontwerp van de nieuwe AsN mogelijk sanctiebeleid in kaart te brengen. 

  

5. 

Notitie Huisvesting tijdelijke 

 

Het college besluit: 
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werknemers uit de Midden- en 

Oost-Europese (MOE)-landen. 

 

Ten aanzien van de problematiek van Huisvesting tijdelijke werknemers uit de MOE-

landen in Noord-Holland: 

- Met de betreffende gemeenten en de VROM-inspectie in gesprek te gaan om dit 

vraagstuk (met name de handhavingsverantwoordelijkheid) te bespreken om te 

bereiken dat de minister van VROM de successen in de regio Schiphol en greenport 

voor de rest van de provincie generiek verklaart. 

- In gevallen waarbij de gemeenten planologische obstakels tegenkomen welwillend 

te bezien of de provincie medewerking kan verlenen aan het wegnemen hiervan. 

- Te verkennen in hoeverre het wenselijk is dat de provincie hier, omwille van 

huisvesting’ en sociaaleconomische-belangen, het initiatief neemt om dit vraagstuk 

met een aantal betrokken partijen (waaronderwerkgevers in de regio) te bespreken. 

- De bijgaande notitie naar PS te versturen. 

  

6. 

Verdeling incidentele 

Rouvoet-middelen 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. de extra incidentele middelen 2007, toegekend bij de brief van 20 augustus 

2007/50394, van het ministerie van Jeugd en Gezin te verdelen onder de 

jeugdzorgaanbieders en daartoe de subsidie in 2007 voor Parlan te verhogen met 

een bedrag van € 1.021.981, voor OCK het Spalier met  € 675.715, voor 

Zandbergen met € 216.996, voor UJL/OC ’t Gooi met een bedrag van € 151.164, en 

voor de Bascule met € 147.752. 

2. de uitgaven onder besluit 1., in totaal € 2.213.608  te dekken uit de extra middelen 

die het ministerie van Jeugd en Gezin ons toegekend heeft (in totaal € 2.217.858), 

die hiervoor toereikend zijn.  

3. indien het ministerie van Jeugd en Gezin de aangekondigde extra incidentele 

middelen voor 2007 van € 386.000  beschikbaar stelt, deze middelen te verdelen 

onder de jeugdzorgaanbieders en daartoe de subsidie in 2008 voor Parlan te 

verhogen met een bedrag van € 41.990, voor OCK Het Spalier met € 275.816, voor 

Zandbergen met  € 33.592 en voor UJL/OC ’t Gooi met een bedrag van  € 33.592. 

(in totaal € 384.990) 

4. De sectormanager Subsidies te mandateren de bedragen zoals genoemd in lid 3 te 

verlenen als de beschikking van het ministerie binnen is.  

 

  

7. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H.K. 

Bos (SP) over de Zuidtangent 

(nr. 95) 

 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

8. 

Opheffing Business Park 

Ymond CV 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de opheffing per 31 december 2007 van Business Park Ymond 

C.V. (BPY); 

2. In te stemmen met de terugstorting door BPY van de provinciale financiële 

bijdrage, en het daardoor vrijvallende bedrag van € 453.780 uit de Reserve Eigen 

Kapitaal toe te voegen aan de algemene middelen. 

3. Gedeputeerde Mooij te machtigen om het opheffingsbesluit van BPY namens de 

Provincie te ondertekenen. 

4. PS middels brief over de opheffing van BPY te informeren. 
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9. 

Verlening tekortsubsidies 

Hilversum uitvoering IBP 

2007  

 

 

Het college besluit: 

a. In het kader van de uitvoering van het EXIN-H project Integraal 

Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o (IBP), op grond van artikel 4:23, lid 

3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan de gemeente Hilversum 

tekortsubsidies voor een totaal ad € 7.800.500, - te verlenen voor: 

              1.     project Lage Naarderweg-Witte Kruislaan, een tekortsubsidie 

van maximaal € 1.528.500,- zijnde 75% van de begrote 

projectkosten; 

2.    project Utrechtseweg-Emmastraat, een tekortsubsidie van 

maximaal € 451.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten; 

3.    project Koninginneweg-Schoolstraat, een tekortsubsidie van 

maximaal € 774.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten; 

4.    project Naarderstraat-Koninginneweg, een tekortsubsidie van 

maximaal € 60.750, - zijnde 75% van de begrote projectkosten; 

5.   deelproject Lage Naarderweg, een tekortsubsidie van maximaal 

€ 66.750, - zijnde 75% van de begrote projectkosten; 

6.    project Bus over het Arenapark, een tekortsubsidie van                              

maximaal € 713.250, - zijnde 75% van de begrote projectkosten; 

7. project Fietspad station Hilversum-Hilversum Noord, een 

tekortsubsidie van maximaal € 1.508.250, - zijnde 75% van de 

begrote projectkosten; 

8. project Mobiliteitsmanagement, een tekortsubsidie van 

maximaal € 45.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten; 

9.  project Regionaal luchtmeetnet, een tekortsubsidie van 

maximaal € 225.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten; 

10. project Aanvulling op bus over Arenapark, een tekortsubsidie 

van maximaal € 427.500-, zijnde 95% van de begrote 

projectkosten 

11. project Brug tussen station Hilversum Noord en Mediapark, een 

tekortsubsidie van maximaal € 2.000.000, - zijnde 66 ⅔% van de 

begrote projectkosten. 

b. De onder 2. genoemde subsidiebijdragen behoudens project 8 ten laste te 

brengen van de geactiveerde EXIN-H-krediet ad € 11,885 miljoen (PSL 

12-12-2008; 2005-92); Project 8 komt t.l.v. de Rijksbijdrage BDU.  

c. Aan de gemeente Hilversum voorschotten uit te keren van maximaal 80% 

van de verleende subsidies. 

d. De directeur SHV te machtigen voor de uitvoering van dit besluit 

conform de ondermandaatlijst SHV. 

  

10. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer P. 

van Poelgeest (PvdD) inzake 

natuurontwikkeling Leipolder  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

11. 
Subsidieverzoek Seta3  

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de brieven van de gemeenten Anna Paulowna, Schagen en 

Zijpe d.d. 24 januari 2007 en 9 november 2007 voor het versterken van hun 
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bestuurskracht; 

2. Onder toepassing van artikel 11 van de Deelverordening bijdragen bestuurskracht 

en samenwerking Noord-Holland 2007 af te wijken van artikel 9, lid 2, van deze 

deelverordening, en in plaats van een maximale bijdrage van € 50.000,-, een 

bijdrage te verlenen van € 55.000,-; 

3. De unitmanager Subsidies te machtigen voor de uitvoering van dit besluit. 

  

12. 
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: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

- Realiseren voet-fietsverbinding en een tweetal bruggen tussen de M.L. Kingstraat 

en het Zuideinde/Kerkebreek te Landsmeer,  

- Realiseren van appartementen, winkels, zorgvoorziening en parkeergarage op de 

percelen aan de Kerkweg 43,45,47 en 73 te Heemskerk,  

 

  

13. 

Heroverweging naar 

aanleiding van de 

bezwaarschriften d.d. 13-7 en 

4-9-2007 gericht tegen het 

besluit van 30 juli 2007 

waarbij ontheffing ex artikel 

14 Wvg is geweigerd 

 

 

Het college besluit: 

1. de heer H.J. Montanus te Castricum niet te ontvangen in zijn bezwaar tegen het niet 

tijdig beslissen op zijn verzoek om ontheffing; 

2. voor het overige de heer H.J. Montanus in zijn bezwaren te ontvangen; 

3. deze bezwaren ongegrond te verklaren; 

4. de bestreden beslissing van 30 juli 2007, nr. 2007-37416 tot weigering van de 

ontheffing als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten voor de gronden bij 

Kramersweg 2 te Castricum, niet te herroepen. 

  

14. 
Heroverweging naar 

aanleiding van bezwaar 

Recreatieschap West-

Friesland tegen besluiten 

waarbij drie tekortsubsidies 

voor de projecten Uitbreiding 

Streekbos, Recreatieve 

invulling uitbreiding 

Streekbos en Kwaliteitsimpuls 

Streekbos zijn vastgesteld 

 

 

Het college besluit: 

- het advies van de HAC (integraal) over te nemen, het bezwaarschrift van 

Recreatieschap West-Friesland ongegrond te verklaren en de motivering van de 

primaire besluiten aan te vullen. 

  

15. 
Verstrekken diverse subsidies 

onder gebruikmaking 

hardheidsclausule Asn 

 

 

Het college besluit: 

1. een tekortsubsidie te verlenen aan drie op de lijst buiten verordening 2007 

opgenomen projecten: 

    - de stichting Leven met Water voor het project Waarheen met het Veen (€ 25.000) 

    - de milieudienst IJmond voor het project Verbetering Luchtkwaliteit regio IJmond (€ 

320.000) 

   - de gemeente Wormerland voor het project Haalbaarheidsonderzoek windturbines A7 

Wijde Wormer (€ 10.500); 

2. bij de subsidieverstrekking van deze projecten, onder toepassing van de in artikel 

24 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 (Asn) opgenomen 

afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te geven aan artikel 10, lid 1, van de Asn; 
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3. de uitvoering van dit besluit conform mandaat aan de directie SHV over te laten. 

  

16. 
Besluit op bezwaar na 

weigering aanvraag subsidie 

 

 

Het college besluit: 

Bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen; 

1. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

2. de bestreden beslissing van 14 augustus 2007, nr. 2007-45474 niet te herroepen. 

  

17. 

Subsidieverlening voor project 

“informatieobhm.nl” van de 

basisbibliotheek 

Haarlemmermeer 

 

 

Het college besluit: 

1. Onder toepassing van de in artikel 9 van de deelverordening vernieuwingsagenda 

basisbibliotheken NH 2007 opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te 

geven aan artikel 8, lid 2 van deze deelverordening 

2. De basisbibliotheek Haarlemmermeer op grond van deze deelverordening een 

subsidie van € 18.780,--  te verlenen voor het uitvoeren van het project 

informatie.obhm.nl. 

3. De basisbibliotheek met brief te informeren 

  

18. 
Wijziging subsidieplafonds 

deelverordening restauratie en 

onderhoud onroerende 

monumenten Noord-Holland 

2005  

 

 

Het college besluit: 

1. het subsidieplafond voor restauratie van provinciale kanjermonumenten van 

        € 367.900,- te verhogen met € 200.000,- en vast te stellen op € 567.900,-;  

2. het subsidieplafond van restauratie provinciale onroerende monumenten van  

       € 317.700,- te verlagen met een bedrag van € 200.000,- en vast te stellen op 

       € 117.700,-; 

3. de gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

19. 
Verlening incidentele 

projectsubsidie voor het 

project ‘ LFB Provinciaal 

Steunpunt Onderling Sterk’ 

 

 

Het college besluit: 

- Aan LFB Baarn een incidentele projectsubsidie te verlenen van maximaal €78.910,-

- (inclusief BTW); 

- Een voorschot te verlenen van 80%, zijnde € 63.120,--; 

- De aanvragers middels brief te informeren; 

- De sectormanager SVH te machtigen om uitvoering te geven aan verdere 

correspondentie aangaande dit besluit. 

  

20. 

Verlening incidentele 

projectsubsidie voor het 

project ‘ Tijd voor Toontje’  

 

 

Het college besluit: 

- Aan vrouwenopvang AFZH een incidentele projectsubsidie te verlenen van € 

71.000,-- (inclusief BTW) voor het project ‘Tijd voor Toontje’; 

- Een voorschot te verlenen van 80%, zijnde € 56.800,--; 

- De aanvragers middels brief te informeren; 

- De sectormanager SVH te machtigen om uitvoering te geven aan verdere 

correspondentie aangaande dit besluit. 

  

21. 

Incidentele subsidieverlening 

Vereniging van Kleine Kernen 

NH 

 

 

Het college besluit: 

1. De Vereniging van Kleine kernen NH een eenmalige subsidie te verlenen voor 

de oprichting van de vereniging, voor maximaal € 10.000; 

2. Initiatiefnemer door middel van brief van dit besluit op de hoogte te brengen. 
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22. 
Reparatie subsidiedossiers in 

kader van rechtmatige 

verlening c.q. vaststelling 

subsidies jeugdzorg 

 

 

Het college besluit: 

1. met het oog op de subsidieverlening voor aanvullende accountskosten 2005 aan 

OCK het Spalier en Stichting Parlan gebruik te maken van de 

afwijkingsbevoegdheid in de subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 2007 

met betrekking tot de weigeringsgrond van artikel 7 van deze verordening. 

2. met het oog op de vaststelling subsidies jeugdzorg 2006 gebruik te maken van de 

afwijkingsbevoegdheid in de verordening subsidieberekening en tarieven jeugdzorg 

Noord-Holland 2006 om artikel 6 lid 1 van deze verordening buiten toepassing te 

laten teneinde een andere vaststellingssystematiek te kunnen hanteren voor de vaste 

lasten. 

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

  

23. 

Uitstel verlenen aan 

zorgaanbieders en Bureau 

Jeugdzorg voor het inzenden 

van de begroting/jaarplan 

2008 en de subsidieaanvragen 

voor investeringen voor het 

jaar 2008 

 

Het college besluit: 

1. de zorgaanbieders genoemd in het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg (2008) en 

Bureau Jeugdzorg onder toepassing van de in de subsidieverordening jeugdzorg 

Noord-Holland 2007 opgenomen afwijkingsbevoegdheid uitstel te verlenen tot 15 

december 2007 voor het inzenden van de begroting 2008 en de eventuele aanvragen 

voor een investeringssubsidie 2008. 

  

24. 
Verhoging subsidieplafond 

jeugdzorg 2007  

 

 
Het college besluit: 

1. het subsidieplafond jeugdzorg 2007 te verhogen met € 7.808.764,--. 

2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad. 

  

25. 
Verlening projectsubsidies 

jeugdzorg 2007/2008 

(begrotingsposten) 

 

 

Het college besluit: 

1. met betrekking tot de aanvragen om projectsubsidies jeugdzorg van diverse 

gemeenten/organisaties voor de jaren 2007 en 2008, onder toepassing van de in de 

AsN opgenomen afwijkingsbevoegdheid, toe te staan dat aanvragen niet uiterlijk 3 

maanden voor het begin van de betreffende activiteiten moeten worden ingediend; 

2. met betrekking tot de aanvragen om projectsubsidies PBOJ (zoals benoemd in het 

uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2007), eveneens onder toepassing van de in de 

AsN opgenomen afwijkingsbevoegdheid, aan de aanvragers zonodig uitstel tot 

inzending van de subsidieaanvraag te verlenen; 

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

  

26. 
Programma en verslag van het 

ambtsbezoek van de cvdK aan 

de gemeente Weesp 

 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van het programma en verslag van het op 19 oktober 2007 door de 

commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Weesp en 

kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen die 

hij onder de aandacht van GS brengt: 

• Het verzoek aan de heer Mooij om in een informeel beraad van de 

Weesper gemeenteraad te komen uitleggen wat hij heeft gedaan om 

te komen tot ondertekening door de provincie Noord-Holland van de 

Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie Schiphol-

Amsterdam-Almere 

• om duidelijkheid te verschaffen over hoe de provinciale 
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handtekening moet worden geduid onder de Raamovereenkomst 

(Stroomlijnvariant) – dit in relatie tot de provinciale handtekening 

onder de plannen voor ontwikkelingen in de Bloemendalerpolder. 

  

27. 

Toetsingskader Operationeel 

Programma Kansen voor West 

2007-2013 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Toetsingskader Operationeel Programma Kansen voor 

West 2007-2013. 

2. Aan het Comité van Toezicht voor te stellen om criterium 5 onder 3.3.B te laten 

schrappen of concreter te laten formuleren. 

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

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 26  

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 12, 13 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 2, 3, 27 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 7, 8, 9, 10, 11  

J. Duin tel. (023) 514 40 99 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.  

 

 

 

 

 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 04-12-2007 openbaar 

Datum:04-12-2007 


