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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 

Toekomst Regio Randstad 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de door de voorzitter van Regio Randstad getrokken conclusie 

dat de huidige gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Randstad dient 

te worden opgeheven 

2. Dat opheffing bij voorkeur geschiedt per 1 januari 2008 en dat daarvoor een 

adequaat liquidatieplan moet worden opgesteld  

3. Dat toekomstige Randstedelijke samenwerking vorm moet krijgen in een informele 

en flexibele organisatie, zonder een bureau, waarbij de uitwerking van activiteiten 

en coördinatie moet gebeuren binnen bestaande organisaties en netwerken 

4. Dat het niet wenselijk is bij de huidige discussie over de toekomst van Regio 

Randstad de uitwerking van het Urgentieprogramma Randstad te betrekken 

5. Zo spoedig mogelijk inzicht te willen hebben in de financiële gevolgen van de 

bovenstaande besluiten 

  

2. 

Stimulering EXIN-H 

sportaccommodaties met een 

nationale- en mogelijk 

internationale uitstraling 

 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht- en ontwerpbesluit ‘Stimulering EXIN-H sportaccommodaties met een 

nationale- en mogelijke internationale uitstraling’ vast te stellen; 

2. Aan PS voor te stellen: 

a. Voordracht ‘ Stimulering EXIN-H sportaccommodaties met een nationale- 

en mogelijke internationale uitstraling’ vast te stellen; 

b. Het in het Collegeprogramma 2007-2011 genoemd investeringsbedrag van 

€ 15 miljoen voor stimulering sportaccommodaties met een nationale- en 

mogelijk internationale uitstraling binnen de reserve EXIN-H als volgt te 

dekken: 

- Verlaging van de bij de Voorjaarsnota 2005 (2005-33) 

beschikbaar gestelde bedrag van € 11 miljoen voor ZW2 

Wijksteunpunten Breed NH 2007 (1
e
 tranche) met € 4,5 

miljoen; 

- Omzetting reservering € 9 miljoen ZW2 Wijksteunpunten 

Breed 2e tranche in een reservering stimulering 

sportaccommodaties met een nationale- en mogelijk 

internationale uitstraling; 

- Omzetting reservering restantmiddelen ZW9 

Kwaliteitsverbetering sportvoorzieningen € 1,5 miljoen in een 

reservering stimulering sportaccommodaties met een nationale- 

en mogelijk internationale uitstraling. 

3. Ten laste van het voorbereidingskrediet EXIN-H een bedrag van € 25.000 

beschikbaar te stellen ten behoeve van voorbereiding- en onderzoekkosten (product 

803.03) en deze in mindering brengen op de onder 2. genoemde € 15 miljoen. 

4. De onder 3. te maken kosten tot aan de verwerking in de begroting 2007 

(begrotingswijziging oktober 2007) vooralsnog te dekken t.l.v. 861.05 Beleid 

EXIN-H projecten. 

5. Voordracht aan PS toe te zenden. 

  

3. 
Bestedingenplan BDU 2008  

 

 

Het college besluit: 

- Het concept-bestedingenplan Brede Doeluitkering 2008 vast te stellen. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

4. 
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 rotonde nabij De Weel te Hippolytushoef, gemeente Wieringen,  

- Het realiseren van vier woningen en vier werkstudio’s op het perceel aan de 

Rustenburgerstraat 6 te Amsterdam,  

  

5. 
Evaluatie PMV-m.e.r.-

regeling 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de bevindingen en de samenvatting van het rapport ‘ Evaluatie 

provinciale m.e.r.-regeling Waddengebied’ en van de resultaten van de schriftelijke 

raadpleging van de betrokken besturen en maatschappelijk betrokken organisaties; 

2. te concluderen dat de provinciale regeling milieueffectrapportage voor de 

activiteiten die betrekking hebben op het Waddengebied niet langer een 

toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de landelijke m.e.r.-regeling en andere 

beleidsinstrumenten voor de bescherming van het Waddengebied; 

3. aan provinciale staten voor te stellen om bij de eerstvolgende wijziging van de 

Provinciale Milieuverordening (PMV) de provinciale m.e.r.-regeling voor de 

activiteiten in het Waddengebied te laten vervallen. 

  

6. 

Vaststellen tekortsubsidie 

biomassa installatie TNT Post 

 

 

Het college besluit: 

- Onder toepassing van de in artikel 14 van de Deelverordening Duurzame 

Energiepakket Noord-Holland 2001-2008 opgenomen afwijkingsbevoegdheid, de 

aan de gemeente Amsterdam verleende subsidie (2006-27452) voor het project “ 

Biomassa installatie voor TNT Post” vast te stellen op € 8.398,-; 

- De unitmanager Subsidies te mandateren om uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

7. 
Voortgangsrapportage 

Bodemsanering 2006  

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de “ Voortgangsrapportage Bodemsanering 2006”. 

  

8. 

Voortgangsrapportage 

Reorganisatie (per1september 

2007).  

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage over de nog lopende trajecten van de 

reorganisatie (per 1 september 2007) 

2. de rapportage aan te bieden aan de PS- commissie FEPO (zie PS-nota). 

 

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 1  

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 2, 8 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 4, 5, 6, 7 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 3 

 

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. 
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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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