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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Wijziging verordening 

stedelijke vernieuwing Noord-

Holland 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit met betrekking tot wijziging 

van de verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2007 vast te stellen. 

2. De concept-statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te 

sturen aan provinciale staten door middel van brief 

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

Blad. 

4. De notitiegemeenten over de wijzigingen van de verordening te informeren  

  

2. 
Sponsering Wandelvierdaagse 

Alkmaar  

 

 

Het college besluit: 

1. De Plus Wandelvierdaagse Alkmaar te sponsoren voor een bedrag van € 30.000 

inclusief BTW uit het sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een 

sponsorovereenkomst. De directeur Middelen hiervoor te mandateren.  

  

3. 
Herijking Recreatie om de 

Stad (RodS) 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de brieven aan de ILG gebiedscommissies Laag-Holland, 

Zuidwest/Rijnland, AGV en Noord-Kennemerland waarin het definitief besluit 

inzake herijking Recreatie om de Stad weergegeven wordt. 

- In te stemmen met brief aan de Minister van LNV waarin instemming gevraagd 

wordt op het op standaard afrekenen van gronden. 

  

4. 
Verlening goedkeuring 

faunabeheerplan 

 

 

Het college besluit: 

1. toe te staan dat het bij zijn besluit van 21 december 2004 goedgekeurde 

Faunabeheerplan 2004-2007 ook in 2008 door de Faunabeheereenheid Noord-

Holland wordt toegepast bij de uitvoering van de taken voortvloeiende uit de Flora- 

en faunawet; 

2. de Faunabeheereenheid Noord-Holland door middel van brief hierover te 

informeren; 

3. Provinciale Staten door middel van brief hierover te informeren. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden mevrouw 

C. Boelhouwer en de heer H. 

Putters (SP) inzake opheffen 

ambulancepost 

Wieringermeer-Den Oever (nr. 

94) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

 

  

6. 
Voorstel tot afwijking van de 

provinciale 

aanbestedingsregels 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het gebruik maken van de uitzonderingsbepaling als bedoeld in 

regel 6, ad. 1 onder b. van de provinciale aanbestedingsregels waardoor de inzet 

van KPMG voor het verder begeleiden van het WABO-programma kan worden 

verlengd. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

  

7. 

Verlengingcontract DWA ten 

behoeve van uitvoering CO2-

servicepunt + goedkeuring 

jaarplan 2008  

 

Het college besluit: 

- Tot verlenging van het contract met DWA voor de uitvoering van het CO2-

servicepunt voor de periode van 1 januari 2008 t/m 31 december 2010; 

- Het jaarplan 2008 van het CO2-servicepunt goed te keuren; 

- De directeur Beleid opdracht te geven dit besluit administratief af te handelen. 

  

8. 
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 van hotel De Lindeboom te Den Burg,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “ Correctieve en partiele herziening Landelijk gebied” , 

gemeente Enkhuizen,  

  

9. 
5 verleningen tekortsubsidies 

Oostzaan 

 

 

Het college besluit: 

Met gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid van artikel 7 van de Verordening 

stedelijke vernieuwing 2007 af te wijken van artikel 3, lid 1, sub a van deze 

verordening, vanwege overschrijding indieningtermijn en de gemeente Oostzaan een 

tekortsubsidie te verlenen voor de volgende vijf projecten:  

- Nazorg bodemsanering Doktersbuurt Zuid, fase 1; 

- Nazorg bodemsanering Doktersbuurt Zuid, fase 2; 

- Bodemsanering Doktersbuurt Noord; 

- Uitvoering bodemproject Noordeinde 31; 

- Uitvoeren Oriënterende Onderzoeken Nieuwe Stijl(OONS). 

  

10. 
Intrekking bezwaar 

 

 

Het college besluit: 

1. het bezwaarschrift d.d. 2 mei 1989, nr. 1/150, in te trekken; 

2. de Minister van Economische Zaken hiervan in kennis te stellen. 

  

11. 
Provinciale penning 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het instellen van twee provinciale penningen 

1. ten behoeve van provinciale medewerk(st)ers 

2. ten behoeve van externe relaties 

- In te stemmen met het voorstel om kunstenaar Jeroen Henneman uit Amsterdam, de 

opdracht te verstrekken een ontwerp te maken voor één van deze penningen 

- In te stemmen met het voorstel t..b.v de tweede penning een prijsvraag uit te 

schrijven onder Noord-Hollands kunstenaars. 

  

12. 
Heroverweging naar 

aanleiding van bezwaarschrift 

van de stichting Omgangshuis 

tegen het besluit van GS om 

geen subsidie te verlenen 

 

Het college besluit: 

1. Het advies van de Hoor en adviescommissie over te nemen en het bezwaarschrift 

ongegrond te verklaren; 

2. de kosten van rechtsbijstand niet te vergoeden.      
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Onderwerp 

 

Besluit 

13. 
Rapport luchtkwaliteit Noord-

Holland 2006  

 

 

Het college besluit: 

1. De rapportage luchtkwaliteit 2006 vast te stellen en middels brief aan te bieden aan 

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

2. De rapportage luchtkwaliteit 2006 middels brief te verzenden aan alle 

gemeentebesturen in Noord-Holland. 

3. Gedeputeerde Albert Moens te mandateren een brief  te sturen aan de gemeenten 

met een rapportageplicht in 2006 en die geen rapportage hebben aangeleverd. 

4. De rapportage middels brief te zenden aan Provinciale Staten inzake de actieve 

informatieplicht. 

  

14. 
Beëindigen voorzitterschap 

(groene) stuurgroepen 

 

 

Het college besluit: 

A. In te stemmen met het voorstel dat Gedeputeerde Visser het voorzitter- en 

lidmaatschap opgeeft voor de stuurgroepen AmstelGroen, Haarlemmerméér Groen, 

Groene IJmond en Tussen Y en Z; 

B. in te stemmen met het voorstel dat het voorzitterschap van de Stuurgroep Groene AS 

door Gedeputeerde Visser wordt gehandhaafd.  

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 2 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 10, 11 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 5, 12 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 1,  8, 9  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 6, 7, 13 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 3, 4, 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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