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1. 
7

de
 noordvleugelconferentie; 

urgentieprogramma Randstad 

en het bestuursakkoord Rijk-

Provincies 

 

 

Het college besluit: 

Ter voorbereiding op de zevende Noordvleugelconferentie: 

1. kennis te nemen van  de concept conferentiedocumenten en concept beslispunten; 

2. de concept conferentiedocumenten en beslispunten ter informatie en bespreking 

voor te leggen aan PS  middels brief en de beslispunten tevens te agenderen in de 

GS-staven ten behoeve van meningsvorming hierover door GS; 

3. op uiterlijk 11 december middels een notitie, gecoördineerd door gedeputeerden 

Hooijmaijers (ontwikkelingsbeeld 2040) en Visser (metropolitane landschap), het 

college voorstellen te doen voor eventuele amendementen die ingebracht zullen 

worden door GS-afgevaardigden op de conferentie  

4. De portefeuillehouders ruimtelijke ordening, water en landschap, economische 

zaken, verkeer en vervoer en havens, de heren A.M.C.A. Hooijmaijers,  drs. P. 

Visser, dhr J. Bond, C. Mooij en mevr. R. Kruisinga namens de provincie af te 

vaardigen naar de 7e Noordvleugelconferentie op 14 december 2007; 

 

Over het Urgentieprogramma Randstad en het bestuursakkoord Rijk-Provincies 

5. kennis nemen van de 33 ondertekende afsprakensets 

6. het besluit van GS dd. 23 oktober inzake de sideletter van de P4 bij het UpR over 

het bestuursakkoord te plaatsen op de openbare besluitenlijst van GS 

7. PS middels brief te informeren over de ondertekende afsprakensets van het 

urgentieprogramma Randstad en de ondertekende sideletter van de P4 bij het UpR 

over het bestuursakkoord. 

  

2. 
Evaluatie en verlenging 

werkingsduur deelverordening 

Wijksteunpunten Breed 

Noord-Holland 2007 

 

Het college besluit: 

1. voordracht en het ontwerp besluit “Evaluatie en verlenging werkingsduur 

deelverordening Wijksteunpunten Breed Noord-Holland 2007” vast te stellen; 

2. daarmee aan Provinciale Staten voor te stellen: 

a) kennis te nemen van de evaluatie Wijksteunpunten Breed;  

b) de werkingsduur van de “Deelverordening Wijksteunpunten 

Breed Noord-Holland 2007” te verlengen tot 1 januari 2009; 

c) daartoe de “Deelverordening Wijksteunpunten Breed Noord-

Holland 2007” als volgt te wijzigen: Artikel 14, vervaldatum, 

komt te luiden “Deze verordening vervalt op 31 december 

2008”; 

3. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit Evaluatie en verlenging werkingsduur 

“Deelverordening Wijksteunpunten Breed Noord-Holland 2007” door middel van  

brief aan te bieden aan Provinciale Staten. 

4. De portefeuillehouder te machtigen de voordracht te redigeren n.a.v. de 

opmerkingen van het college. 

 

 

  

3. 
Aanpassing van de op 19 juni 

2007 aan Bureau Jeugdzorg 

gegeven aanwijzing naar 

aanleiding van de 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de aangepaste Verbeterplannen Jeugdbescherming en Advies- 

en Meldpunt Kindermishandeling van Bureau Jeugdzorg;  

2. Bureau Jeugdzorg conform brief te berichten over het besluit tot aanpassing van de 
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Verbeterplannen 

Jeugdbescherming en Advies- 

en Meldpunt 

Kindermishandeling Bureau 

Jeugdzorg 

op 19 juni 2007 kenmerk 2007-33096, gegeven aanwijzing; 

3. PS conform brief te informeren;  

4. de Inspectie voor de Jeugdzorg conform brief te informeren. 

  

4. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid drs. H.K. Bos 

inzake afsluiten randweg 

Uithoorn (nr. 86) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer P.J. 

Bruijstens (ONH/VSP) inzake 

OV-chip mobiliteit (nr.87) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid drs. H. K. 

Bos (SP) inzake bomenkap 

langs toekomstige N201 (nr. 

88) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

7. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden de heer drs. 

H.K. Bos en de heer H. Putters 

(SP) inzake Interliner/Q-liner 

Alkmaar-Leeuwarden vv (nr. 

90) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

8. 

Zuidasontwikkeling, gemeente 

Amsterdam Toekennen 

tekortsubsidie 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Prospectus zoals vrij gegeven door de Raad van 

Commissarissen Zuidas 

2. In het bijzonder kennis te nemen van de in het Prospectus in de bijlagen 

opgenomen Programma’s van Eisen, Integraal Ontwerp en Visie Zuidas 2007 

3. Te constateren dat de daarin opgenomen onderdelen die betrekking hebben op de 

kwaliteit van het regionale openbaar vervoer, voldoen aan de voorwaarden zoals 

opgenomen in de brief van gedeputeerde staten aan het projectbureau Zuidas met 

betrekking tot dat onderwerp van 2 oktober 2006  

4. Dat er daarmee geen beletsel is om de eerder voorwaardelijk toegezegde subsidie 

aan de ontwikkeling van het Zuidasdok van € 75 miljoen te verstrekken 

5. Te constateren dat het Prospectus, volgens planning, nog moet worden vastgesteld 

door gemeente Amsterdam en het Rijk uiterlijk in februari 2008 

6. Dat eerst nadat die vaststelling is geschied en die vaststelling niet heeft geleid tot 

voor ons relevante wijzigingen, door GS een beschikking voor genoemde subsidie 

van € 75 miljoen wordt afgegeven 

7. Provinciale Staten voor te stellen om in het kader van het openbaar vervoer-
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infrastructuurprogramma EXIN-H, een krediet beschikbaar te stellen beschikbaar te 

stellen van € 75 miljoen ten behoeve van de subsidieverlening aan de Zuidas 

Onderneming. 

8. De daartoe strekkende Voordracht vast te stellen en deze aan te bieden aan 

provinciale staten ter behandeling op, bij voorkeur, 17 december 2007.  

  

9. 
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: 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- bestemmingsplan “  Molletjesveer” gemeente Zaanstad,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan “ Kern Nieuw Loosdrecht”, gemeente Wijdemeren,  

 

  

10. 
Verslaglegging uitvoering 

grondbeleid 2006  

 

Het college besluit: 

1. Het jaarverslag “ Vastlegging uitvoering grondbeleid 2006” vast te stellen; 

2. Het jaarverslag ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten. 

  

11. 

Toekomst Taskforce 

Ruimtewinst 

 

 

Het college besluit: 

De Taskforce Ruimtewinst (hierna te noemen: TFR) breder voort te zetten, ten dienste 

van het thema ruimtelijke kwaliteit, onder de volgende randvoorwaarden: 

a. De Provincie meer inhoudelijk te laten participeren en daarvoor capaciteit vrij te 

maken 

b. De TFR in de toekomst thematisch in te zetten om de assists meer van elkaar te 

laten leren en ook bruikbaar voor anderen te laten zijn. 

c. Gemeenten waaraan de TFR een assist geeft, te laten meebetalen aan de uitwerking 

van de assists. 

  

12. 
Aangepaste vergaderschema 

2008 PS en commissies 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. Het aangepaste vergaderschema voor PS en de statencommissies 2008 (optie 1+) 

ter kennisneming aan te nemen. 

2. Een uitzondering te maken op de verzending van alle P&C producten. 

  

13. 

100% bevoorschotting 

Stichting International Tree 

Fund 

 

 

Het college besluit: 

1. Onder toepassing van artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN) af te wijken van artikel 23, lid 2, van de AsN, en in plaats van 

een voorschot van 80% een voorschot van 100% uit te betalen op de bij 

beschikking van 23 februari 2006 (2006-8668) aan de Stichting International Tree 

Fund verleende subsidie. 

2. De sectormanager Subsidies te machtigen voor de uitvoering van dit besluit. 

  

14. 
Subsidieverstrekking aan 

gemeente Beemster voor het 

project Des Beemsters II. 

 

 

Het college besluit: 

- aan de gemeente Beemster voor het project Des Beemsters II een budgetsubsidie te 

verstrekken van € 20.000,- onder toepassing van de hardheidsclausule van de 

deelverordening Culturele Planologie Noord-Holland 2007. De sectormanager van 
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Sector Subsidies te mandateren om dit besluit uit te voeren. 

  

15. 
Ahri-procedure Gooi en 

Vechtstreek 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met een brief waarin provinciale staten worden geïnformeerd over de 

voortgang met betrekking tot de Ahri-procedure Gooi en Vechtstreek. 

  

16. 
Programma bezoek College 

van GS aan B&W van 

Amsterdam op 27 november 

2007  

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het concept-programma voor het bezoek aan Amsterdam op 27 

november 2007. 

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

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 12, 13 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 2, 3, 14 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 1, 9, 10, 11 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 4, 5, 6, 7, 8, 15  

J. Duin tel. (023) 514 40 99 16 

  

 

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. 13-11-2007 openbaar 

Datum:13-11-2007 


