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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

BTW in relatie tot 

gesubsidieerde instellingen 

 

 

Het college besluit: 

- De memo over BTW in relatie tot gesubsidieerde instellingen voor kennisgeving 

aan te nemen. 

  

2. 
Vaststelling ontwerp partiële 

streekplanherziening 

Broekhorn 

 

 

Het college besluit: 

1. het ontwerp van de partiële streekplanherziening Broekhorn definitief vast te 

stellen; 

2. de vaststelling van de partiële streekplanherziening gedurende een periode van 8 

weken voor een ieder ter visie te leggen. 

  

3. 

Partiële herziening van de 

Streekplannen NHZ en NHN, 

Actualisering 

  

 

Het college besluit: 

Het ontwerp van de partiële herziening van de Streekplannen Noord-Holland Zuid, 

Actualisering streekplannen vast te stellen:  

a. in het bijzonder de 13 onderwerpen en de beleidsvoornemens die hieruit 

voortvloeien: 

• het opnemen van de Nationale Landschappen Groene Hart,  Stelling 

van Amsterdam, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Arkemheen-

Eemland; 

• het opnemen van de vier Rijksbufferzones;  

• wijziging beschermings- en compensatieregimes 

Natuurbeschermingswetgebieden en PEHS, inclusief de daarbij 

behorende differentiatie per gebiedscategorie; 

• het beleid inzake strandzonering en jaarrondpaviljoens; 

• vastleggen van de 20 Ke-contour Schiphol in relatie tot woningbouw; 

• aanpassing rode contour voor een aantal gemeentelijke projecten; 

• de locatiekeuze voor uit te plaatsen bedrijven uit het Galgeriet 

(Monnikendam) te doen bij de Voordracht aan Provinciale Staten   

• het laten vervallen van de status van essentiële beleidslijn voor de 

rode contouren; 

• het voornemen om de mogelijkheid tot het golfcentrum Amstelveen 

in procedure te nemen 

• het voornemen tot bundeling van planologische belemmeringen in 

relatie tot woningbouw (Amstelveen)  

b. Ter visie te leggen van 18 juni tot en met 13 augustus 2007 in de gemeentehuizen 

van de gemeenten in Noord-Holland (art. 4a WRO); 

c. Ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale Staten. 

  

4. 
Verlenging van inhuur 

 

Het college besluit: 
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adviseur woordvoering 

gedeputeerde Kruisinga 

 

- In te stemmen met een verlenging van een tijdelijk contract voor de periode 1 mei 

t/m 30 september 2007 voor de inhuur van een adviseur woordvoering voor 

gedeputeerde Kruisinga via Marlot Communicatie met gebruikmaking van de 

uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels; 

- Toestemming te verlenen aan de directeur Middelen om de opdracht tot uitvoering 

van de offerte te verlenen aan Marlot Communicatie; 

  

5. 

Sponsering Holland Festival 

 

 

Het college besluit: 

1. Het Holland Festival te sponseren voor een bedrag van € 9000 incl. BTW uit het 

sponsorbudget 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een 

sponsorovereenkomst.  

De directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

6. 

Uitbreiding jeugdzorgaanbod 

 

 

#Het college besluit; 

1. de tijdelijke uitbreiding van de jeugdzorgcapaciteit in de eerste helft van 2007 op 

grond van extra rijksmiddelen (operatie Ross) te continueren in de tweede helft van 

2007 en daartoe de subsidie voor Parlan te verhogen met een bedrag van € 

1.457.524 , voor OCK Het Spalier met  € 1.368.172, voor Zandbergen met € 

130.756 en voor UJL/OC ’t Gooi met een bedrag van € 226.173. 

2. de uitgaven onder besluit 1., in totaal € 3.182.625  te dekken uit de post “nog toe te 

bedelen Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2007” die hiervoor toereikend is.  

3. kennis te nemen van de notitie ‘Uitbreiding Jeugdzorgaanbod vanaf 2008’. 

4. het jeugdzorgaanbod in principe uit te breiden vanaf 2008 met in totaal € 3,8 

miljoen.   

  

7. 
Uitwerking contract(relatie) 

met Stivas 

 

 

Het college besluit: 

a. te constateren dat: 

• het op 17 oktober 2006 definitief besloten heeft tot een wijziging van 

de statuten van De Stichting ter verbetering van de agrarische 

structuur in Noord-Holland (Stivas) en daarmee de provinciale 

bestuursdeelname in Stivas heeft beëindigd; 

• Het uitvoeren van  kavelstructuuronderzoeken en de bemiddeling en 

begeleiding van kavelruil van algemeen nut is voor de (her)inrichting 

van het landelijk gebied, zoals beschreven in het provinciale 

gebiedsgerichte beleid, ondermeer binnen het kader ILG. 

• zonder overheidsingrijpen het opstellen van 

kavelstructuuronderzoeken en de bemiddeling en begeleiding van 

kavelruil , gericht op dit algemeen nut, niet plaats vindt en gezien het 

feit dat de markt deze activiteiten niet ontplooit, het wenselijk is dat 

een onafhankelijke en deskundige organisatie, anders dan een 

overheid deze activiteiten uitoefent; 

b. het uitvoeren van kavelstructuuronderzoeken en de bemiddeling en begeleiding 
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van kavelruil aan te merken als een dienst van algemeen economisch belang; 

c. de Stichting ter Verbetering van de Agrarische Structuur in Noord-Holland 

(Stivas), gezien de specifieke expertise, onafhankelijkheid en bewezen rol als 

geaccepteerde gesprekspartner van agrariërs, te belasten met het uitvoeren van de 

hiervoor onder b. bedoelde dienst  en haar daarbij de openbare 

dienstverplichtingen op te leggen om bij te dragen aan de realisatie van het 

gebiedsgerichte beleid van de provincie en te handelen in overeenstemming met 

de door de provincie vastgestelde (meer)jaren programma’s ILG; 

d. Alle werkzaamheden die Stivas verricht voor andere opdrachtgevers dan de 

provincie Noord-Holland of niet in opdracht van de provincie Noord-Holland 

opererende partijen,  buiten de dienst van algemeen economisch belang vallen; 

e. Gedurende de periode t/m 2010 dat Stivas is belast met de dienst zoals onder b. 

vermeld, de provincie verplicht zal zijn om met betrekking tot alle in dit kader 

relevante activiteiten, gebruik te maken van de diensten van Stivas; 

f. In overeenstemming met de beschikking ter zake van de Commissie van de 

Europese Gemeenschappen van 28 november 2005 (2005/842/EG), Stivas voor 

de uitoefening van de openbare dienstverplichting per kalenderjaar een 

compensatie te verstrekken op basis van de gemaakte kosten die gemoeid zijn 

met de uitvoering van de hierboven genoemde taken, rekening houdend met een 

redelijke winst. De compensatie zal in 2007 maximaal € 874.700,-- (excl. BTW) 

bedragen en de 3 jaren daarna € 574.700,-- (excl. BTW);  

g. de besluiten onder b t/m f, m.u.v. d. uit te voeren middels een boekjaarsubsidie 

met uitvoerings (prestatie) overeenkomst waarin de uit te voeren activiteiten en 

de omvang van de daadwerkelijk te ruilen kavels zijn opgenomen in 

overeenstemming met titel 4.2 van de algemene wet bestuursrecht en hierin 

nadere afspraken vast te leggen over tarieven en compensabele werkzaamheden, 

zoals genoemd onder f; 

h. de gedeputeerde voor financiën te machtigen randvoorwaarden bij besluit b te 

formuleren; 

i. De gedeputeerde voor economische zaken te machtigen een en ander conform dit 

besluit af te handelen. 

  

8. 
Uitzondering 

aanbestedingsregels m.b.t. 

biologisch kookprogramma 

‘Puur Smaak’ RTL 4 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de toepassing van de uitzonderingsbepalingen zolas vermeld in 

regel 6, lid 1 van de Aanbestedingsregels Provincie Noord-Holland 2005 voor de 

participatie aan het biologische kookprogramma ‘Puur Smaak’ bij RTL 

2. De directeur Beleid te machtigen de opdracht tot participatie verder af te handelen. 

  

9. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Rottepolderpark 

 

 

Het college besluit: 

In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Rottepolderpark. 

  

10. 
Openstellingbesluit bijlagen 

 

Het college besluit: 
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ganzenopvang, 28c t/m 28f 

van de subsidieregeling 

Agrarisch Natuurbeheer 

Noord-Holland 

 

1. Vast te stellen conform bijgevoegd openstellingbesluit voor het jaar 2007: 

a. de tarieven behorende bij de bijlagen ganzenopvang 28 c t/m 28f uit de 

subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Holland; 

b. Het subsidieplafond behorende bij bijlagen ganzenopvang 28 c t/m 28f 

uit de subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Holland; 

c. de bij deze openstelling behorende aanvraagperiode; 

d. enkele nadere bepalingen met betrekking tot deze openstelling. 

e. de bijlagen 28c t/m 28f van de subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 

Noord-Holland open te stellen onder voorwaarde dat eerst positief op 

de aanvragen zal kunnen worden beslist indien Europese goedkeuring 

wordt verkregen voor de onderhavige bijlagen 28c t/m 28f  uit de 

subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Noord-Holland.  

2. De directeur van de Dienst Regelingen via brief te informeren over het 

openstellingbesluit.  

3. Het openstellingbesluit te publiceren in het provinciaal blad 

4. in overleg te treden met LNV ten aanzien van het tekort aan budget om de 

begrensde oppervlakte ganzenfoerageergebied te financieren. 

  

11. 
Provinciaal Ecologische 

Hoofdstructuur; resultaten 

2006, realisatie 2007 en 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de notitie  “Provinciale Ecologische Hoofdstructuur  in 

uitvoering” waarin de resultaten van 2006 zijn weergegeven en tevens de aanpak  

voor 2007 en 2008 ten aanzien van de PEHS is verwoord; 

2. te constateren dat in 2006 de resultaten zijn achtergebleven ten opzichte van de 

planning van de realisatie van de PEHS; 

3. Mede het onder 2 genoemde te besluiten tot een herijking van de PEHS, die zich, 

met behoud van de hoofddoelstelling richt op het aanpassen van de begrenzing, in 

bepaalde gebieden het aanpassen van de natuurdoelen met het oog op realiseerbaar 

beheer, en een prioritering teneinde de beschikbare middelen optimaal in te kunnen 

zetten; 

4. in de tweede helft van 2007 nader te besluiten over de herijkinsgvoorstellen en 

hierover in ovrleg te treden met het ministerie LNV; 

5. de notitie “Provinciale Ecologische Hoofdstructuur in uitvoering” ter informatie 

aan Provinciale Staten te zenden met brief. 

  

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. 
- Het uitbreiden van de bestaande aanbouwen van vier woningen aan de Stichts End 

42 tot met 48 te Wijdemeren, gemeente Wijdemeren,  

- Het realiseren van een woning op het perceel aan de Paulus Potterlaan 14 te 

Heemstede, gemeente Heemstede,  

- Het vernieuwen en uitbreiden van een bestaande woning aan de Jisperweg5 te 

Noordbeemster, gemeente Beemster, 

- Verbouw molen De Ster en aanleg oefengolfbaan te Basingerhorn, gemeente 

Niedorp,  
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Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, gemeente Aalsmeer,  

- Bestemmingsplan van spoorbrug tot sluis, gemeente Zaanstad,  

  

13. 
Beslissing over verzoek om 

ontheffing Wet voorkeursrecht 

gemeenten H.P.T. Markman 

inzake Middenweg 23 te 

Aalsmeer 

 

 

Het college besluit: 

1. de ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, va n de Wet voorkeursrechten 

gemeenten voor het perceel Middenweg 23, kadastraal bekend gemeente Aalsmeer, 

sectie B, nr. 62276 te verlenen. 

2. De ontheffing heeft uitsluitend betrekking op overdracht van dit perceel van de heer 

H.P.T. Markman aan de besloten vennootschap Markman Cultures BV. 

  

14. 
Aanpassing GS-besluit UNA-

WED project Enkhuizen 

 

 

Het college besluit: 

Het GS-besluit van 3 oktober 2006 nr. 2006-44810  (voordracht 88) inzake het UNA-

WED project “ Toeristen over water Enkhuizen” aan te passen op twee onderdelen om 

de subsidie rechtmatig te kunnen verlenen. 

a) het subsidiepercentage van 25%, zoals genoemd in Voordracht 88 te 

wijzigen in  34,68% van de totale subsidiabele investeringskosten (te 

weten € 5.658.000,-);  

b) in te stemmen met uitstel van de start van de 

uitvoeringswerkzaamheden naar een nader te bepalen datum maar 

uiterlijk 1 december 2007, waardoor tevens de einddatum van het 

project verschuift naar een nader te bepalen datum maar uiterlijk 1 

februari 2010. 

 

  

15. 
Vaststellen tekortsubsidies 

Regionaal Economische 

Stimuleringsprogramma’s 

 

 

Het college besluit: 

• de aan de verschillende Regionaal Economische Stimuleringsprogramma’s 

(RES) verleende periodieke subsidies niet meer jaarlijks vast te stellen maar na 

het laatste jaar van programma en wel voor 4 jaren tegelijk; 

• deze subsidies, voor zover deze nog niet zijn vastgesteld, onder toepassing van 

de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998 

opgenomen hardheidsclausule, vast te stellen na afloop van de looptijden van de 

verschillende RES-en. 

  

16. 

Gebiedsprogramma Stelling 

van Amsterdam 2005-2008. 

Subsidieverlening Stichting 

Cultureel Erfgoed Noord-

Holland voor het uitvoeren 

van de 1ste fase van het 

Marketing- en 

 

Het college besluit: 

1. Een beroep te doen op artikel 4:23,  lid 3 onder a van de AWB en vooruitlopend op 

de deelverordening voor de uitvoering van het gebiedsprogramma Stelling van 

Amsterdam 2005-2008, aan Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland een 

tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 129.750,- exclusief BTW voor de 

uitvoering van het Marketing- en Communicatieplan; 

2. In afwijking van artikel 10, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening Noord-
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Communicatieplan Stelling 

van Amsterdam 

 

Holland 1998 (AsN) toe te staan dat de activiteiten inmiddels van start zijn gegaan 

en in afwijking van artikel 23, lid 2, van de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN), onder toepassing van artikel 24 van de AsN, Stichting 

Cultureel Erfgoed Noord-Holland een voorschot van 100% te verlenen;  

3. De stichting middels bijgaande brief hiervan op de hoogte te brengen; 

4. De sectormanager Subsidies te machtigen om volgende subsidieaanvragen in het 

kader van genoemd gebiedsprogramma af te handelen. 

 

  

17. 
Subsidieverlening Stichting 

Strandbus te Zandvoort ten 

behoeve van de exploitatie van 

haar openbaar 

vervoersactiviteiten in 

Zandvoort 

 

 

Het college besluit: 

1. aan de stichting Strandbus te Zandvoort een incidentele subsidie te verlenen van 

€105.750,- voor een deel van de exploitatie, namelijk het bestaande beleid in 

Zandvoort; 

2. in afwijking van de algemene subsidieverordening een voorschot uit te betalen van 

100% van het verleende subsidiebedrag; 

3. het besluit over de Floriadebus nog aan te houden; 

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

  

18. 

Aanbesteding 

hogesnelheidsveerdienst 

Velsen – Amsterdam 

 

 

 

Het college besluit: 

1. De opdracht voor de hogesnelheidsveerdienst Velsen – Amsterdam te gunnen aan 

B.V.Rederij Naco voor de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 of, 

indien dit wettelijk zal worden toegestaan, tot en met 31 december 2015. De 

overeenkomst met B.V. Rederij Naco zal worden gesloten onder de opschortende 

voorwaarde dat er binnen een termijn van 15 kalenderdagen  na bekendmaking van 

het gunningsbesluit geen rechtsmiddel tegen dit besluit is ingesteld, dan wel dat dit 

rechtsmiddel naar het oordeel van Gedeputeerde Staten geen gevolgen heeft voor 

het besluit en niet aan inwerkingtreding van de te sluiten overeenkomst in de weg 

staat; 

2. Provinciale Staten middels bijgaande brief te informeren 

3. Gedeputeerde C. Mooij te machtigen de betreffende overeenkomst met B.V. 

Rederij Naco te ondertekenen. 

 

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 1, 5, 7, 8, 14, 15 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 4, 6 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 3, 12, 13 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 9, 10, 11, 17, 18 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 16 
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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. 12-06-2007 openbaar 

Datum:12-06-2007 


