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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenleden de heer J. 

Bezemer en J.A. Kardol (CU-

SGP) over gratis openbaar 

vervoer 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer E.R. 

Bloembergen (PvdA) over 

verkeerssituatie op de N206 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 
Extra Investeringsimpuls 

Noord-Holland: tekort 

subsidie Omlegging A9 

Badhoevedorp 

 

 

Het college besluit: 

1. Ter uitvoering van het besluit van provinciale staten d.d. 26 september 2005 

nummer 59 en gelet op artikel 4:29 en artikel 4:23, lid 3  sub c van de Algemene 

wet bestuursrecht een projectsubsidie te verlenen in de vorm van een 

tekortsubsidie, met inbegrip van de voorwaarden in artikel 61 BBV, van maximaal 

€ 15.000.000, - , inclusief eventueel verschuldigde BTW, aan de Staat der 

Nederlanden ten behoeve van de Omlegging A9 Badhoevedorp met als 

randvoorwaarden: 

a.  De bijdrage wordt niet geïndexeerd; 

b.  Indien niet voor 31 december 2011 een tracébesluit is genomen of 

indien het project op 1 januari 2020 niet gereed is of op het moment 

eerder dan 1 januari 2020 wanneer blijkt dat het project niet wordt 

gerealiseerd, betaalt het Rijk uiterlijk na drie maanden na deze 

constatering de provinciale bijdrage terug, inclusief wettelijke rente 

over de periode waarin zij over de provinciale bijdrage beschikte; 

2.   Een voorschot te verlenen van € 15.000.000, - na instemming met de verplichtingen 

door de Staat der Nederlanden; 

3.   In afwijking van artikel 23 van de ASN 1998 een voorschot van 100% uit te betalen; 

4. In afwijking van artikel 10 lid 2 van AsN 1998 de definitieve begroting van uitgaven 

en inkomsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat na de verlening ter 

ontvangen maar uiterlijk bij aanvang van project: 

5. De Minister van Verkeer en Waterstaat met brief hierover te informeren. 

  

4. 
Lentebrieven ILG aan 7 

gebiedscommissies 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met 7 lentebrieven ILG aan gebiedscommissies. 

  

5. 
Gewijzigd Mandaatbesluit 

LNV Dienst Landelijk Gebied 

Noord-Holland 2007  

 

Het college besluit: 

- het gewijzigde Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied Noord-Holland 2007 

vast te stellen. 

  

6. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) over opvang 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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jongeren in een 

jeugdgevangenis in verband 

met tekort aan plaatsen in een 

gesloten inrichting 

  

7. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (SP) over het 

rittijd 

overschrijdingspercentage 

ambulancezorg betreffende 

gemeente Enkhuizen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

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. 
- verschuiven van twee bestemmingsvlakken aan de Noord Zijperweg 84 en 85 te 

Wieringerwaard, gemeente Anna Paulowna,  

- bouw kantoorruimte en 6 woningen aan het Zuideinde 9 te Landsmeer, gemeente 

Landsmeer,  

- voor bouw van een paardenstal achter het Zuidereinde-Zuid te ’s Graveland en het 

gebruik van het perceel als paardenweide, gemeente Wijdemeren,  

- voor de bouw van een brandweerkazerne op de hoek Kamerlingh Onnesweg/ 

Anthony Fokkerweg te Hilversum, gemeente Hilversum,  

- voor het veranderen en vernieuwen van het Rijksmuseum te Amsterdam, gemeente 

Amsterdam,  

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan “ Buitengebied”, gemeente Naarden,  

  

9. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2007 (1) 

 

 

Het college besluit: 

- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2007 vast te 

stellen. 

  

10. 
Heroverweging ingevolge de 

Awb inzake bodemsanering 

Van Marwijk 

 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarden in de bezwaren te ontvangen; 

2. het bezwaar gegrond te verklaren; 

3. de bestreden beschikking te herroepen; 

4. de aanvraag voor een beschikking inzake het voornemen te gaan saneren te 

weigeren wegens het ontbreken van de benodigde informatie. 

  

11. 
Voortgangsrapportage 

Reorganisatie (per 31 maart 

2007) 

 

Het college besluit: 

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

reorganisatie (per 31 maart 2007) 

2. de rapportage aan te bieden aan de PS- commissie FBO  

  

12. 

Kandidaatstelling Eerste 

Kamer der Staten-Generaal 

 

Het college besluit: 

- De heer Hooijmaijers aan te wijzen om op 24 april a.s. de in te leveren 
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 kandidatenlijsten in ontvangst te nemen en een bewijs van ontvangst aan de 

inleveraars van die lijsten ter hand te stellen in geval de commissaris van de 

Koningin op die datum door omstandigheden niet aanwezig mocht zijn. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 11 

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

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

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3, 4, 5, 10   

M. Hartog tel. (023) 514 34 25 6, 7  

  

 

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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