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1. 
Vaststellen pMJP deel B 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. provinciaal Meerjaren Programma (pMJP) deel B 2008 onder voorwaarde vast te 

stellen en daarmee 183 (deel) projecten positief te beoordelen. 

2. In te stemmen met de brieven aan de Gebiedscommissies en de opdracht aan het 

programmabureau van de Stelling van Amsterdam, met daarin het verzoek partners 

in de regio op de hoogte te stellen van het vastgestelde pMJP deel B 2008.  

3. De aangedragen projecten binnen het thema Recreatie om de Stad (RodS) voor 

2008 aan te houden, totdat GS een besluit over de herijking RodS hebben genomen. 

Dit geldt niet voor de projecten RodS die vallen onder uitfinanciering. 

4. Alle projecten die vallen onder de Agenda Recreatie en Toerisme, en inhoudelijk 

akkoord zijn, positief te beoordelen.  

5. Projecten die deel uitmaken van het programma de Groene Uitweg, behorende tot 

de zogeheten FES projecten en voldoen aan de ILG criteria op te nemen in het 

pMJP deel B 2008. 

6. Voor projecten die deel uitmaken van het programma de Groene Uitweg, 

behorende tot de FES projecten, maar niet voldoen aan de ILG criteria, een nader 

besluit te nemen over de financiering uit de FES middelen en provinciale 

financiering via het voorstel dat binnenkort (planning 27-11-2007) aan uw college 

wordt voorgelegd. 

7. De projectvoorstellen van het Goois Natuurreservaat op dit moment aan te houden, 

in afwachting van een mogelijk provinciaal beleidskader voor deze projecten in 

relatie tot de PEHS.  

8. Projectindieners van projecten opgenomen in het geactualiseerde pMJP deel B 

2007 de mogelijkheid te geven subsidieaanvragen in te dienen tot en met 31 

december 2008. 

9. Bij de Lentebrief 2008 duidelijkheid te geven over de gestelde inhoudelijke vragen 

van de gebiedscommissies, waaronder het stellen van duidelijke kaders voor 

Sociaal Economische Vitalisering, opknappen van bestaande Natuurgebieden, 

Planmatige kavelruil, en recreatieprojecten buiten aangewezen recreatiegebieden 

10a. aan PS voor te stellen om t.l.v. het restant gereserveerde EXIN-H                                  

budget  voor Stelling van Amsterdam ad € 3.750.000 € 2,2 miljoen toe te voegen 

aan het reeds beschikbaar gesteld budget ad € 1 miljoen ten behoeve van 

Cofinanciering rijksbudget ILG (begrotingspost 832.53). 

b. In te stemmen met de aanbiedingsbrief over bovenstaand onderwerp van GS 

aan PS. 

c. In te stemmen met de voordracht over bovenstaand onderwerp van GS aan PS.  

  

2. 
Inrichting sector Concernstaf 

en Unit Concern Controlling 

 

 

Het college besluit: 

a. kennis te nemen van de reactie van de Ondernemingsraad Noord-Holland 5 

september 2007; 

b. het voorgenomen besluit van 3 juli 2007, nr. 35202 tot aanpassing van de huidige 

organisatiestructuur om te zetten in een definitief, waarbij 

1. de sector Concernstaf (CS) van de Directie Middelen wordt geplaatst 

in de Algemene Directie onder de directe verantwoordelijkheid van de 

algemeen directeur (zowel hiërarchisch als functioneel) 

2. de taken en formatie van de Unit Concern Controlling (CC) worden 

geïntegreerd in de CS en de CC als afzonderlijk organisatieonderdeel 

wordt opgeheven. 
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c.    Provinciale Staten over de aanpassing te informeren conform brief. 

  

3. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) inzake 

Jeugdzorg beldriedaagse 

(nr.84) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 

Subsidieverordening 

Jeugdzorg 2008  

 

 

Het college besluit: 

1. De voordracht en het ontwerpbesluit met betrekking tot de Subsidieverordening 

jeugdzorg Noord-Holland 2008 vast te stellen. 

2. De voordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan 

provinciale staten door middel van brief. 

3. De Subsidieverordening, na vaststelling door PS, te publiceren in het Provinciaal 

Blad. 

  

5. 
Bevoorschottingspercentage 

Stichting Cultureel Erfgoed 

Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

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

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

artikel 23 lid 2 van de AsN, en daarmee de bevoorschotting voor het 

activiteitenplan 2
de

 helft 2007 van Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland, bij 

wijze van overgang, te verhogen van 80% naar 100% van het maximaal verleende 

bedrag; 

2. een bedrag van € 78.768,80 te weten de resterende 20% van het maximaal 

verleende bedrag, aan Stichting Cultureel Erfgoed uit te betalen; 

3. de sectormanager subsidies te machtigen om uitvoering te geven aan verdere 

correspondentie aangaande dit besluit. 

  

6. 
Afhandeling motie 13-12 

 

 

Het college besluit: 

a. ter definitieve afhandeling van motie 13-12 d.d. 25 juni jl. de conclusies uit de 

quick scan ‘ Omschakeling Biologische landbouw in Noord-Holland’ ter 

kennisname voor te leggen aan de commissie WAMEN. 

b. De analyse voor de benodigde financiële middelen ad € 290.000,- naar aanleiding 

van onder a. genoemde conclusies ter kennisname voor te leggen aan de commissie 

WAMEN. 

c. De conclusies uit de quick scan in de Agenda Landbouw en Visserij 2008-2011 op 

te nemen en eventuele financiële gevolgen, in het kader van integrale afweging, bij 

de voorjaarsnota 2008 aan Provinciale Staten voor te leggen. 

d. De motie 13-12 hiermee als afgehandeld te beschouwen. 

  

7. 
Water als Economische 

Drager: “Aanleg 2
e
 vaarheul 

Oud-Loosdrecht”  

 

 

Het college besluit: 

1. de voordracht en -ontwerpbesluit ‘Aanleg 2
e
 vaarheul Oud-Loosdrecht’ vast te 

stellen. 

2. aan Provinciale Staten voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van 

maximaal € 547.500,- ten behoeve van subsidie aan de gemeente Wijdemeren voor 

het project “aanleg 2
e
 vaarheul Oud-Loosdrecht” en deze ten laste te leggen van de 

bestemmingsreserve UNA- als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Water als 
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Economische Drager 2007. 

3. de onder 2 genoemde besluit te verwerken bij de 1ste wijziging programmabegroting 

2008. 

4. tot subsidieverlening over te gaan wanneer de streekplanherziening door PS is 

vastgesteld; 

5. tot voorschotverlening over te gaan wanneer: 

a. de gemeente Wijdemeren het totaal benodigd krediet 

beschikbaar heeft gesteld; 

b. het bestemmingsplan is vastgesteld; 

c. de projectwerkzaamheden vóór 1 augustus 2008 zijn 

gestart. 

6.    De subsidieverlening wordt heroverwogen wanneer niet aan de onder 5 genoemde 

voorwaarden is voldaan; 

7.   middels brief de B&W van de gemeente Wijdemeren van de procedurele    

voortgang op de hoogte stellen; 

8.   voordracht en –ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten toe te 

zenden. 

  

8. 
Openstelling Subsidieregeling 

Natuurbeheer (SN) Noord-

Holland en subsidieregeling 

Agrarisch natuurbeheer 

Noord-Holland (SAN) 2008, 

principebesluit ophogen 

plafonds Subsidie 

functieverandering/inrichting 

en continuïteit SN 2007 

 

 

Het college besluit: 

I.  Ten aanzien van de openstelling Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer Noord-

Holland  en de Subsidieregeling Natuurbeheer Noord-Holland 2008; 

a. Vast te stellen conform bijgevoegd openstellingsbesluit (bijlage 

2) voor het jaar 2008: 

1) de tarieven behorende bij de subsidieregeling 

Natuurbeheer Noord-Holland en de subsidieregeling 

Agrarisch Natuurbeheer Noord-Holland; 

2) de subsidieplafonds behorende bij deze regelingen; 

3) de bij deze regelingen behorende aanvraagperioden; 

4) enkele nadere bepalingen met betrekking tot deze 

regelingen. 

b. De portefeuillehouder natuur te machtigen eventuele landelijke 

tariefwijzigingen SAN en SN voor 2008 vast te stellen.  

c. Het openstellingbesluit te publiceren in het provinciaal blad. 

d. De directeur van de Dienst Regelingen te  informeren over het 

openstellingbesluit 2008. 

II. Ten aanzien van het ophogen van de subsidieplafonds 2007 een principe standpunt in 

te nemen over de vraag of zij bereid zijn het financieringstekort van het Programma 

Beheer van het rijk aan te vullen door te schuiven met doelen ILG, te weten: GS zijn 

bereid het tekort op het ILG onderdeel programma beheer aan te vullen uit andere 

(Rijks) ILG middelen onder voorwaarden dat een eventueel tekort wordt betaald uit 

provinciaal ILG-natuurbudget en zuiniger wordt omgegaan met het budget voor 

inrichting. 

III.  GS mandateren portefeuillehouder ILG om, op basis van een positieve reactie van 

het Ministerie van LNV, de plafonds 2007 Programma Beheer op te hogen binnen 

de uitgangspunten van besluit IIb. 

  

9. 
Instemming met Strategische 

EU-Randstad Agenda 2007-

2011 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Strategische EU Randstad Agenda 2007 – 2011. 

2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 

3. Gedeputeerde Kruisinga te machtigen eventuele wijzigingen voortkomende uit de  
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        bespreking binnen de Provinciale Staten door te voeren na afstemming met de      

collega’s van de P4. 

 

  

10. 
Evaluatie en afronding pilot 

jaarrond paviljoens Zandvoort 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport “Eindevaluatie Jaarrond paviljoens Zandvoort” 

2. zich akkoord te verklaren met de conclusies van het evaluatierapport 

3.  Gedeputeerde Bond te mandateren voor ondertekening van het evaluatierapport op 

14 november 2007 

  

11. 
Collegetour GS 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het programma van het bezoek aan Noord-Kennemerland d.d. 13 

november 2007 

- In te stemmen met het concept-programma voor het bezoek aan de Kop van Noord-

Holland d.d. 4 december 2007. 

  

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. 
- Uitbreiden Camping Alkmaar, realiseren Camperparkeerplaats en realiseren van 

een Park&Rideterrein aan de westrand van Alkmaar,  

- Verbouw en functiewijziging Missiehuis aan de Blauwe Berg te Hoorn,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Papenveer-Noord, Hauwert, Medemblik,  

- Bestemmingsplan Tuinstraat-West, Hauwert, Medemblik,  

  

13. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2007 (6) 

 

 

Het college besluit: 

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

stellen. 

  

14. 
Moties en amendementen 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de tijdens de commissievergaderingen ingediende moties en 

amendementen. 

- Aan PS mee te delen dat de portefeuillehouders tijdens het begrotingsdebat in 

Provinciale Staten een mondelinge reactie geven op de ingediende moties en 

amendementen. 

  

15. 
Vervroegd beschikbaar stellen 

ILG-budget oostelijke 

ontsluiting fietspad Diemer 

Vijfhoek 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het nu reeds beschikbaar stellen van € 44.000,- aan Rijks ILG-

budget voor de Oostelijke ontsluiting van Fietspas Diemer Vijfhoek. Dit 

vooruitlopend op goedkeuring door GS van het ILG-uitvoeringsprogramma 2008. 

2. Dit bedrag als voorschot beschikbaar te stellen ten laste van het budget ILG 2007. 

3. De directeur B&U te machtigen de opdracht aan DLG te verlenen. 

  

16. 
Investeringsbudget Landelijk 

 

Het college besluit: 
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Gebied: correctie 

subsidiepercentage thema 

Landschap, onderdeel 

nationaal Landschap Laag-

Holland 

(Uitvoeringsprogramma)  

1. het subsidiepercentage en eigen bijdrage betreffende het Nationaal Landschap 

Laag-Holland (Uitvoeringsprogramma) opgenomen in de subsidiecriteria ten 

behoeve van het pMJP deel B (thema Landschap) van ‘maximaal 50 %’ in 

‘maximaal 100 %’ te wijzigen. 

2. het gewijzigde subsidiepercentage te publiceren in het provinciaal blad. 

 

  

17. 
WWZ Velsen 

 

 

Het college besluit:  

1. Het verzoek tot hernieuwd uitstel van de activiteiten, waarvoor in 2005 subsidie is 

aangevraagd voor de uitvoering van het eerste jaar, te honoreren, als het verzoek tot 

uitstel voor 1 november 2007 conform de verplichting is ingediend en de 

activiteiten voor 31 december 2008 zijn afgerond; 

2. Het verzoek tot hernieuwd uitstel van de activiteiten, waarvoor in 2006 subsidie is 

aangevraagd voor de uitvoering van het tweede jaar, te honoreren, als het verzoek 

tot uitstel voor 1 november 2007 conform de verplichting is ingediend en de 

activiteiten voor 31 december 2008 zijn afgerond; 

3. Het verzoek, de subsidieaanvraag van maximaal € 200.000,- voor de activiteiten 

voor de realisatie van het derde uitvoeringsjaar alsnog in te kunnen dienen, te 

honoreren, als de uitgestelde subsidieaanvraag voor 15 november 2007 is ingediend 

en de activiteiten voor    31 december 2008 zijn afgerond; 

4. nieuwe verzoeken tot verder uitstel niet te honoreren; 

5. De brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Velsen 

te sturen. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 6, 7 

F. Lengkeek tel. (023) 514 43 13 11  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 12, 13, 14 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 8,  

J. Duin tel. (023) 514 40 99 1, 2, 15, 16 

H. IJskes tel. (023) 514 43 13 9, 10 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 3, 4, 5, 17 

 

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. 06-11-2007 openbaar 

Datum:06-11-2007 


