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1. 
Reactie Regio Randstad op 

evaluatie Huis van de 

Nederlandse Provincies 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het evaluatierapport van het huis van de Nederlandse 

Provincies (d.d. 7 november 2006) 

- In te stemmen met de reactie van de P4-portefuillehouders hierop 

- De portefeuillehouder Europa te machtigen om na besluitvorming over deze 

evaluatie binnen IPO PS hierover te informeren. 

  

2. 
Extra Investeringsimpuls, 

Verbetering museumaanbod, 

derde tranche  

 

Het college besluit: 

1. de concept-voordracht en het ontwerpbesluit EXIN-H Verbetering 

van museumaanbod, derde tranche 2007 vast te stellen. 

 

2. aan PS voor te stellen: 

a. binnen de bestemmingsreserve EXIN-H het geoormerkte bedrag 

voor het Inzichtcentrum te verlagen met € 813.992,-- en dit toe te 

voegen aan het reeds bestemde budget EXIN-H programma 

Verbetering museumaanbod ad. € 1.386.008,--; 

 

b. in totaal € 2.200.000,-- als begrotingspost vast te stellen ten 

behoeve van subsidies aan de volgende projecten: 

      1. maximaal € 1.800.000,-- aan de gemeente Bergen voor de 

realisatie van het Museaal Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen 

      2. maximaal € 400.000,-- aan de Stichting De Nollen voor 

realisatie van twee tentoonstellingsruimten en een bezoekerscentrum 

bij het Museum De Nollen R.W. van de Wint. 

 

c. de onder 2b genoemde bijdragen ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve EXIN-H, budget Programma Verbetering van 

museumaanbod. 

 

d. de onder 2b genoemde besluiten inhoudende vaststelling van 

begrotingsposten ten behoeve van subsidieverlening aan de gemeente 

Bergen, respectievelijk de Stichting De Nollen te heroverwegen 

wanneer voor 1 september 2007 de financiële dekking van de 

projecten niet rond blijkt te zijn dan wel voor 1 januari 2008, indien 

bij onvoldoende financiële dekking geen overeenstemming is bereikt  

met de provincie over een aangepast plan. 

 

3. het onder 2b genoemde besluit te verwerken bij de 3e wijziging 

programmabegroting 2007 en de lijst Subsidies buiten verordening 

en daarna tot subsidieverlening over te gaan. 

 

4. de subsidieverzoeken van de Stichting Beheer Museumstoomtram 

Hoorn-Medemblik, de Stichting Nederlands Filmmuseum 

Amsterdam en de Stichting Nederlands Kindermuseum Amsterdam 

af te wijzen. 

 

5. Het subsidieverzoek van het Maritiem en Jutters Museum Texel 

vooralsnog niet te honoreren. 
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6. de voordracht en het ontwerpbesluit met bijlagen toe te zenden aan 

PS. 

  

3. 
Extra Investeringsimpuls, 

Verbetering en uitbreiding van 

theaters en podia 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept voordracht en ontwerpbesluit EXIN-H Verbetering en uitbreiding van 

theaters en podia 2007 vast te stellen. 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen in het kader van EXIN-H programma 

Verbetering en uitbreiding van theaters en podia binnen de bestemmingsreserve 

EXIN-H € 4.864.170,- te bestemmen, waarvan: 

a.  in totaal € 3.614.170,-- als begrotingspost vast te 

stellen  ten behoeve van subsidies aan de 

volgende projecten: 

1. maximaal € 2.000.000,- aan het Concertgebouw NV voor 

renovatie van de foyers, entreehal, Spiegelzaal en gebied 

rondom, toiletten en garderobe Grote Zaal van het 

Concertgebouw in Amsterdam; 

2. maximaal € 1.500.000,-  aan de gemeente Haarlemmermeer 

voor de uitbreiding/renovatie van de Schouwburg De 

Meerse en realisatie van het Centrum voor Pop en 

Jongerencultuur van het Cultuurgebouw Haarlemmermeer; 

3. maximaal € 64.170,-  aan Theater Spant! in Bussum voor 

renovatie van de kleine theaterzaal voor jeugdtheater; 

                                     4.     maximaal € 50.000,- aan de Stichting Filmhuis Bussum 

voor inrichting van het  nieuwe filmhuis in Bussum.   

                     b.   een bedrag van € 1.250.000,- te reserveren voor de totstandkoming van 

het Centrum voor Woord, Beeld en Geluid (Lucebert/Provadja) te 

Alkmaar; 

                    c.     met betrekking tot het Centrum voor Woord, Beeld en Geluid in 

Alkmaar het bovengenoemd besluit 2b. in heroverweging te nemen 

wanneer de financiële dekking voor het project voor 1 april 2008 nog 

niet rond blijkt te zijn; 

d.  De onder 2a. genoemde bijdragen ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve EXIN-H, budget Programma Verbetering 

uitbreiding theaters en podia; 

3.  Het onder 2a. genoemde besluit te verwerken bij de 2e wijziging 

programmabegroting 2007 en de lijst Subsidies buiten verordening en daarna tot 

subsidieverlening over te gaan. 

4. Voordracht en ontwerpbesluit met bijlagen toe te zenden aan Provinciale Staten. 

 

  

4. 
UNA SCI, werkgebouw 

Oosterdel 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan PS voor te stellen 

a. Een begrotingspost vast te stellen van maximaal € 448.725,- ten behoeve 

van een tekortsubsidie aan de Stichting Veldzorg Oosterdel in Langedijk 

voor de realisatie van een werkgebouw aan de rand van het 

Oosterdelgebied ten behoeve van het beheer van dit gebied (door de 

Stichting, vrijwilligers en cliënten van bij het beheer betrokken 

organisaties) en activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie; 

b. De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van de 
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bestemmingsreserve UNA, budget Programma Sociaal Culturele 

Infrastructuur; 

2. De voordracht, het ontwerpbesluit en de projectnota “UNA SCI bijdrage 

werkgebouw Oosterdel” vast te stellen, en toe te zenden aan Provinciale Staten; 

3. De onder 1a genoemde bijdrage te verwerken in de eerstvolgende wijziging van de 

programmabegroting 2007, en op te nemen in de Subsidielijst buiten verordening; 

4. Na besluitvorming door PS tot subsidieverlening over te gaan en daarbij met 

toepassing van artikel 24 (hardheidsclausule) van de Algemene 

subsidieverordening Noord-Holland 1998 het maximale voorschotpercentage vast 

te stellen op 95%; 

5. In de onder 4. bedoelde beschikking in ieder geval de volgende bepalingen op te 

nemen: 

a. De subsidie wordt verleend met de verplichting ervoor zorg te dragen dat 

vóór 1 januari 2008 de vereiste vergunningen zijn verleend, een 

huurcontract met de instelling Scorewald is afgesloten met een looptijd 

van minimaal 5 jaar (met intentie tot verlenging), een contract met de  

Wesseling Groep is afgesloten met een looptijd van minimaal 3 jaar (met 

intentie tot verlenging) en het project is gegund; 

b. Tot voorschotverlening wordt overgegaan als de vereiste vergunningen 

zijn verleend, een huurcontract met de instelling Scorlewald is afgesloten 

met een looptijd van minimaal 5 jaar (met intentie tot verlenging), een 

contract met de Wesseling Groep is afgesloten met een looptijd van 

minimaal 3 jaar (met intentie tot verlenging) en het project is gegund; 

c. De aanbesteding van het project zal dienen plaats te vinden in combinatie 

met het project “ duurzaam beschermd wonen” van de instelling 

Scorewald (Dorpstraat 96 te Broek op Langedijk); 

d. Versobering van het project mag niet worden doorgevoerd, tenzij 

gedeputeerde staten daarvoor toestemming verlenen. 

 

  

5. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) inzake de 

relatie provincie en 

deskundige Toornend en diens 

rol als deskundige in 

procedures 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw F. 

Agema (fractie Agema) inzake 

begrotingscampagne 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

7. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid D. Graatsma 

(SP) inzake 

begrotingscampagne 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

8.  



 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 januari 2007 

 

4 

Onderwerp 

 

Besluit 

Noordvleugel 

2007/Uitvoeringsstrategie 

Plabeka 

Het college besluit: 

Ter voorbereiding op de zesde Noordvleugelconferentie: 

1. De portefeuillehouders ruimtelijke ordening, water en landschap, en 

economische zaken, de heren A.M.C.A. Hooijmaijers, P.J.M. Poelmann en J.J. 

Schipper namens de provincie af te vaardigen naar de 6
e
 

Noordvleugelconferentie op 16 februari 2007. 

2. In te stemmen met voortgangsrapportage Noordvleugel voor PS 

 

Ten aanzien van de Uitvoeringsstrategie Plabeka: 

3. In te stemmen met de Uitvoeringsstrategie Plabeka, met name de daarin 

verwoorde intentie om onder meer 3,5 miljoen m2 bvo kantoorplannen te 

schrappen. 

4. De hoofdlijnen van de Uitvoeringsstrategie Plabeka en de rol van de provincie 

Noord-Holland ten aanzien van het programma voor de ontwikkeling van 

kantoor- en bedrijfsruimten in de Noordvleugel op te nemen in de provinciale 

structuurvisie. 

5. De af te vaardigen collegeleden te machtigen deze besluiten (3 en 4) namens 

het college op de Noordvleugelconferentie in te brengen. 

6. Het samenwerkingsverband Plabeka inhoudelijk en financieel te blijven 

steunen, en hiervoor in 2007 een budget beschikbaar te stellen van € 15.000,--. 

 

  

9. 
Afwijkingen Ontwerp-

tracébesluit (AOTB) 

Capaciteitsuitbreiding 

Coentunnel 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het document Afwijkingen Ontwerp-tracébesluit (AOTB) 

Capaciteitsuitbreiding Coentunnel; 

2. te reageren op het OTB middels brief; 

3. PS actief te informeren middels brief. 

  

10. 
Uitzondering 

aanbestedingsregels met 

betrekking tot inhuur 

Oranjewoud 

 

Het college besluit: 

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

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

inhuur van bureau Oranjewoud ten behoeve van het UNA-programma  ‘ Water als 

Economische Drager’  

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

  

11. 

Wet milieubeheer/Revisiever 

gunning Corus Staal BV 

 

Het college besluit: 

- aan Corus Staal BV te IJmuiden een nieuwe, het gehele bedrijf omvattende, 

revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen. 

  

12. 
Nota van uitgangspunten 

Crailo 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten Crailo en daarbij te bepalen dat : 

a) op dit moment door de provincie geen kwantitatieve uitspraken 

worden gedaan over de wijze waarop en de omvang waarin extra 

ruimte voor bedrijvigheid in het Middengebied kan worden 

gerealiseerd; 

b) de provincie alleen wil meewerken aan verbreding van het profiel 

voor bedrijvigheid in het Middengebied onder de voorwaarden 

dat de gemeente Hilversum garanties geeft dat via verplaatsing 
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vrijkomende terreinen ook weer worden benut voor het realiseren 

van (kleinschalige) bedrijvigheid, die geen overlast veroorzaken 

in hun omgeving, en dat Crailo moet bijdragen aan extra ha. 

bedrijvigheid in de regio, het uitgebreide profiel ruimtelijk 

inpasbaar is en daarvoor bij de andere partners voldoende 

draagvlak aanwezig is. 

2.  Kennis te nemen van de stand van zaken betreffende gebiedsontwikkeling Crailo 

en de wijze waarop het proces zal worden vervolgd 

3. PS te informeren. 

  

13. 
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. 
- voor het verbouwen van een bedrijfsgebouw tot 4 appartementen en 6 woningen op 

het perceel aan de J. Bestevaerstraat 60 te Koog aan de Zaan,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan “Bloemendaalse Park / Duin en Daal”, gemeente Bloemendaal,  

- bestemmingsplan ‘ Facetregeling detailhandel op bedrijventereinen’, gemeente 

Langedijk,  

  

14. 

Rechtmatigheid subsidies: 

bevoorschottingspercentage 

 

 

Het college besluit: 

Gebruik te maken van de hardheidsclausule en in 2007 bij wijze van overgang de hierna 

genoemde subsidieontvangers nog te bevoorschotten met 100% in plaats van 80% van 

de maximaal te verlenen subsidie. 

1. Stichting Artiance/SKV Noord-Kennemerland 

2. Stichting Fluxus 

3. Stichting Kreater 

4. Stichting Gerard Boedijn/de Kunstcompagnie 

5. Stichting Pier K 

6. Stichting ’t Platform 

7. Stichting Triade 

8. Stichting De Kunst 

9. Stichting Monumentenwacht Noord-Holland 

10. Stichting RTV Noord-Holland 

  

15. 

Subsidieverlening Bureau 

Jeugdzorg Noord-Holland, De 

Bascule en De Nederlandse 

Vereniging voor 

Pleeggezinnen 

 

Het college besluit: 

- geen gevolgen te verbinden aan het te laat indienen van de subsidieaanvraag door 

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, De Bascule en de Nederlandse Vereniging van 

Pleeggezinnen; 

- de subsidieaanvragen in behandeling te nemen. 

  

16. 
Raamovereenkomsten 

 

 

Het college besluit: 

- tot kennisneming van nota over raamovereenkomsten. 

  

17. 
Deelverordening 

voorzieningen kleine kernen 

 

 

Het college besluit: 

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

deelverordening Dorpswinkels Noord-Holland 2007 vast te stellen. 
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2. De concept- statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te 

sturen aan provinciale staten door middel van bijgevoegde brief. 

3. Na vaststelling door PS van de deelverordening Dorpswinkels Noord-Holland 2007 

het subsidieplafond vast te stellen op € 330.000 voor 2007. 

4. De deelverordening en het subsidieplafond, na vaststelling door PS, te publiceren in 

het Provinciaal Blad. 

  

18. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake konijnen 

begraafplaats Bussum 

 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover gericht tegen de onvoldoende 

onderbouwing van het standpunt dat geen andere bevredigende oplossingen 

mogelijk zijn en voor het overige ongegrond; 

3. de bestreden beslissing van 14 september 2006 nr. 2006-48169 niet te herroepen, 

maar de motivering daarvan aan te vullen. 

  

19. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake konijnen 

sportpark Escapade 

Amstelveen 

(2006-67631) 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren voor zover gericht tegen de onvoldoende 

onderbouwing van het standpunt dat geen andere bevredigende oplossingen 

mogelijk zijn en voor het overige ongegrond; 

3. de bestreden beslissing van 12 september 2006, nr. 2006-46982 niet te herroepen, 

maar de motivering daarvan aan te vullen. 

 

De heer Mooij stemt tegen het besluit. 

  

20. 
Branchedocument 

Betonbedrijven 

 

Het college besluit: 

- Het branchedocument Betonbedrijven vast te stellen, 

- Conform het Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken”. 

  

21. 
Branchedocument 

Brekerbedrijven 

 

 

Het college besluit: 

- het branchedocument Brekerbedrijven vast te stellen, 

- Conform het Uitvoeringsprogramma “ Op de branche betrokken”. 

  

22. 

Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake bestuursdwang 

illegale ligplaats 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde niet in de bezwaren te ontvangen; 

2. de proceskosten ad. € 402,50 te vergoeden. 

  

23. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake bedieningstijden 

Leeghwaterbrug Alkmaar 

 

Het college besluit: 

1. de bezwaren niet ontvankelijk te verklaren; 

2. de bestreden beslissing van 3 augustus 2006, nr. 2006-42842 niet te herroepen. 

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

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 10,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 9, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 1, 2, 3, 4, 17, 
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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. 16-01-2007 openbaar 

Datum:16-01-2007 


