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Onderwerp

1.
Uitzondering
aanbestedingsregel.

2.
Definitieve reactie op een
klacht. Klager klaagt over de
overlast vanwege
bouwwerkzaamheden van de
aanleg van de N201 langs zijn
perceel.
3.
Overdrachtsprotocol Lopende
Investeringen Landelijk
Gebied (ILG)-verplichtingen.

4.
Beslissing op bezwaar naar
aanleiding van ambthalve
lager vaststellen van de
subsidie
5.
Zonebeheer industrielawaai

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsregel 6
punt b van de provinciale aanbestedingsregels inzake de opdracht tot het
leveren en plaatsen van maximaal 55 abri’s buiten het concessiegebied NoordHolland Noord en
2. toestemming te verlenen aan de directeur Beleid om de vervolgopdracht te
verstrekken.

Het college besluit:
- Het advies van de HAC niet over te nemen, omdat ten onrechte in het advies van
de Hac staat vermeld dat GS aansprakelijkheid hebben aanvaard. Voor het overige
is de klacht deels niet-ontvankelijk (vanwege de aansprakelijkstelling) waarvoor de
rechtsingang bij de civiele rechter de geëigende weg is) en voor het overige
ongegrond.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het Overdrachtsprotocol Lopende ILG-verplichtingen tussen het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Provincie NoordHolland;
2. de gedeputeerde ILG, de heer P.S. Visser te machtigen namens gedeputeerde staten
het overdrachtsprotocol in tweevoud te ondertekenen;
3. een getekend exemplaar retour te zenden aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, mevrouw G. Verburg.
4. deze verplichtingen van het Rijk als taakstellend te beschouwen voor de betreffende
projecten.
5. dat er voor de provincie voor deze projecten geen extra provinciale budgetten
beschikbaar worden gesteld.

Het college besluit:
1. ACB (Regionaal Centrum Buitenlanders) in zijn bezwaar te ontvangen;
2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing van 12 april 2007, nr. 2007-9862 niet te herroepen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de mogelijkheid om in het kader van de gewijzigde Wet
geluidhinder industrieterreinen aan te wijzen als ‘terreinen van regionaal belang’,
en daarmee het zonebeheer voor deze terreinen als taak voor GS te behouden;
2. Voor de industrieterreinen IJmond, de Pijp, Westpoort, Zaandammer en
Achtersluispolder, en Schiphol het besluit te nemen om deze terreinen
aan te wijzen als terreinen van regionaal belang, waarmee GS bevoegd wordt voor
het zonebeheer;
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3.
4.

6.
Arhiprocedure Vecht- en
Plassengebied.

7.
Subsidieverordening lokale
maatregelen luchtkwaliteit
Noord-Holland 2008.

8.
Uitzondering
aanbestedingsregels.

9.
Arhi-procedure Gooi en
Vechtstreek

Dat in geval van een keuze voor optie B nadere uitwerking van het besluit dient
plaats te vinden in afstemming met de betrokken partijen in de havengebieden ;
Gedeputeerde Moens te mandateren om conform voorgaande besluitvorming het in
het kader van de wijziging van de PMV te nemen GS-besluit waar nodig aan te
passen.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de brief van GS Utrecht d.d. 30 oktober 2007 betreffende de
arhiprocedure Vecht- en Plassengebied en de brief van het college van Wijdemeren
d.d. 26 november 2007 aan GS Utrecht met haar standpunt.

Het college besluit:
1. De concept Statenvoordracht en het ontwerpbesluit Subsidieverordening 'lokale
maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ ter uitvoering van maatregelen in
het kader van het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit regio
Noordvleugel (RSL) vast te stellen.
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan
Provinciale Staten.
3. Na vaststelling door Provinciale Staten, de Subsidieverordening 'lokale
maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ te publiceren in het Provinciaal
Blad.
4. De termijn voor het ontvangen van aanvragen vast te stellen op uiterlijk acht
weken na dagtekening van het Provinciaal blad waarin de Subsidieverordening
lokale maatregelen luchtkwaliteit Noord-Holland 2008 wordt gepubliceerd.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt a van de aanbestedingsregels
inzake opdracht tot architactenwerkzaamheden ten behoeve van de externe
restauratie van het paviljoen Welgelegen conform bijgevoegde offerte;
2. toestemming te verlenen aan directeur Middelen om Satijnplus en
Verlaan&Bouwstra opdracht te verlenen tot het uitvoeren van de in de offerte
genoemde werkzaamheden.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek,
waarin het eindoordeel van het college ten aanzien van de bestuurlijke indeling
van de Gooi en Vechtstreek luidt als volgt:
• Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp tot één
gemeente;
• Het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Hilversum;
• Het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Huizen;
• Het zelfstandig voortbestaan van de gemeenten Blaricum en Laren die samen
met de gemeente Eemnes (provincie Utrecht) per 1 januari 2008 gaan
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•
2.

3.

10.
Complex aan de Radioweg in
Nederhorst den Berg

11.
Reserve uitgestelde intenties

12.
Sponsoring Jumping
Amsterdam

13.
Vaststellen subsidieplafond
2008 ten behoeve van
subsidieverordening ILG.

samenwerken in een SETA-model. De gemeente Huizen krijgt de mogelijkheid
om zich na één jaar maar binnen twee jaar aan te sluiten bij de BELsamenwerking. Deze samenwerking (B(H)EL) wordt na drie jaar geëvalueerd.
Bij de evaluatie worden bestuurskrachtmetingen betrokken. Bovendien is de
uitslag van de evaluatie niet vrijblijvend;
Correctie van de grens tussen Huizen en Naarden.
Provinciale Staten van Noord-Holland voor te stellen om de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren de bestuurlijke
indeling van de Gooi en Vechtstreek aan te passen overeenkomstig het concept
Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek, conform brief;
Een afschrift van de brief aan Provinciale Staten toe te zenden aan de colleges
en raden van de bij de arhi-procedure betrokken gemeenten, conform brief.

Het college besluit:
1. gebruik te maken van de uitnodiging van de directeur van de Regionale directie
Domeinen West om het door Domeinen ingenomen standpunt over de waarde van
het gebouw aan de Radioweg 3 en 5 in Nederhorst den Berg toe te lichten;
2. te streven naar een gezamenlijk standpunt van GS en Domeinen over
gebruiksmogelijkheden en bijbehorende kosten en baten.
3. bovenstaande aan de Regionale directie Domeinen West via brief mede te delen.

Het college besluit:
a. Aan de Reserve uitgestelde intenties (RUI) een bedrag ad. € 28.337.749 toe te
voegen voor 28 eenmalige beleidsintenties (conform RUI-criteria), waarvoor als
gevolg van exogene factoren geen verplichtingen zijn aangegaan.
b. PS voor te stellen voor 5 posten ad. € 1.564.324 af te wijken van de criteria van de
RUI (artikel 3.4 Verordening financieel beheer) door gebruik te maken van artikel
9.1 van de Verordening financieel beheer (Per voorstel apart besluiten of
afgeweken zou moeten worden)
c. De portefeuillehouder Financiën te machtigen het concept voorstel RUI en
voordracht redactioneel aan te passen conform de besluitvorming en definitieve
cijfers in de jaarrekening 2007. (het voorstel wordt in januari verwerkt in een
tweede begrotingswijziging).
d. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en door middel van brief
aan PS aan te bieden.

Het college besluit:
1. Jumping Amsterdam te sponsoren voor een bedrag van € 35.700 inclusief BTW uit
het sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een
sponsorovereenkomst. De directeur Middelen hiervoor te mandateren.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 3, zesde lid van de Verordening inrichting landelijk gebeid
Noord-Holland 2008 een totaal subsidieplafond van € 35.023.260,= voor 2008 vast
te stellen. Het totale subsidieplafond onder te verdelen naar verschillende ILG
doelen en prestaties (zoals weergegeven in bijlage 1).
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2.
3.
14.
Preventief financieel toezicht
in 2008

15.
Voorstel tot uitzondering
aanbestedingsregels.

16.
Waddenfonds

17.
Budgetten Uitvoering Groen
2008.

op subsidieaanvragen te beslissen in de volgorde van ontvangst van de aanvragen;
de vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
- voor 2008 preventief financieel toezicht in te stellen overeenkomstig artikel 203,
eerste lid van de Gemeentewet voor de gemeente Bergen.

Het college besluit:
1. 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
DHV voor het inhuren van tijdelijke medewerker Bodem kan worden verlengd tot
31 december 2008;
2. De directeur SHV opdracht te geven om de opdracht tot verlening van de inhuur af
te handelen.

Het college besluit:
- In te stemmen met de deelverordening Waddenfonds Noord-Holland 2007 en deze
ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.
- De brief en de PS voordracht te versturen naar Provinciale Staten.

Het college besluit:
- Van het restantbudget Deelverordening Groene AS Noord-Holland 2005 - zijnde €
1.295.797,- - een bedrag van € 717.000,- aan te wenden voor de uitvoering van de
programma’s Uitvoering Groen 2008 voor de reeds in uitvoering zijnde
programma’s Groene AS, Tussen Y tot Z, Groene IJmond, Haarlemmermeer
Groen en het project Fort Uitermeer;
- Het restbedrag – zijnde € 578.797,- (€ 1.295.797,- minus € 717.000,-) - te
bestemmen voor de Groene AS in 2009;
- De stuurgroep Groene AS opdracht te geven een actieplan te formuleren op basis
waarvan bij de programmabegroting 2009 (een deel van) het restbedrag – zijnde €
578.797,- beschikbaar gesteld kan worden (door genoemd bedrag eind 2008 in de
Reserve Uitgestelde Intenties te storten);
- Bovenstaande op 11 februari 2008 via de derde begrotingswijziging ter
besluitvorming aan Provinciale Staten voor te leggen.

18.
Uitvoeringsregeling Jeugdzorg Het college besluit:
2007
- De uitvoeringsregeling subsidiering jeugdzorg Noord-Holland 2008 vast te stellen.
19.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid H. Putters
(SP) betreffende bushalte
station Heemskerk (nr. 96)
20.
Overkapping Sloterdijk-

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
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Hemboog

1.

2.

21.
Herstel en verbetering
infrastructuur Zuidtangent
Kerntraject

Akkoord te gaan met het aangaan van de overeenkomst tot medefinanciering van
ontwerp en realisatie van een overkapping op spoor 9 en 10 van station Amsterdam
Sloterdijk (Hemboog);
Portefeuillehouder Mooij deze aanvullende overeenkomst namens de provincie te
laten ondertekenen.

Het college besluit:
1.
Kennis te nemen van de geconstateerde problemen inzake de haltes, de baan en
de halteringsproblematiek op het Zuidtangent Kerntraject;
2.
De komende jaren de gebreken te herstellen en de verbetervoorstellen uit te
voeren om weer te voldoen aan het oorspronkelijke ambitieniveau tegen
redelijke en beheersbare kosten. Dit omvat een integrale aanpak van:
a. De gebreken in infrastructuur;
b. Het halteontwerp;
c. De voorzieningen op en rondom haltes;
d. De aanlanding van voertuig aan de halte;
e. Nieuwe afspraken over (financiering van) beheer en onderhoud met Stadsregio
Amsterdam en gemeente Haarlem.
3.
De lijst met maatregelen om gebreken in infrastructuur te herstellen, vast te
stellen en:
a. De directeur B&U op te dragen deze maatregelen in 2008 en 2009 te
realiseren;
b. De financiering van deze maatregelen (indicatie € 4 miljoen) te financieren uit
de reserve OV en hiervoor te zijner tijd een voorstel te doen aan Provinciale
Staten (voorjaarsnota 2008).
4.
Kennis te nemen van de drie ontwerprichtingen voor de haltes van het
Zuidtangent Kerntraject en:
a. Akkoord te gaan met het uitwerken van een halteontwerp met een
hoogwaardige uitstraling dat past bij het ambitieniveau van de Zuidtangent en
dus ontwerprichting 3 “een sober ontwerp” af te wijzen;
b. De directeur Beleid op te dragen een voorlopig ontwerp te ontwikkelen en de
resultaten in mei 2008 aan ons voor te leggen;
c. De directeur Beleid op te dragen afspraken te maken over de financiering van
een halteontwerp met de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Haarlem.
5.
a.

b.
c.

d.

6.

De lijst met verbetervoorstellen voorzieningen Zuidtangent (de “quick wins/no
regrets”, zie bijlage 2) vast te stellen en:
De directeur Beleid op te dragen begin 2008 afspraken te maken met de
Stadsregio Amsterdam, de gemeente Haarlem en de gemeente
Haarlemmermeer over de financiering van deze voorstellen;
De directeur B&U op te dragen deze korte termijn maatregelen in 2008 te
realiseren;
De financiering van deze maatregelen die voor rekening van de provincie
komen (indicatie € 0,5 miljoen) te financieren uit de reserve OV en hiervoor te
zijner tijd een voorstel te doen aan Provinciale Staten (voorjaarsnota 2008);
De directeur Beleid op te dragen de maatregelen op middellange termijn in
2008 verder uit te werken en afspraken te maken met andere partners over
financiering en uitvoering in 2009.
De haltehoogte van 30 centimeter voorlopig te handhaven, maar in de
tussentijd:
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a.
b.

c.

d.

e.

7.

8.
9.

10.
22.
EXINH bijdrage voor
Nationale Databank
Wegverkeersgegevens

De directeur B&U op te dragen zo spoedig mogelijk te hoge perrons (hoger
dan 32 cm) te corrigeren naar 30 cm (uiterlijk eerste kwartaal 2008);
De directeur B&U opdracht te geven de technische en financiële aspecten van
verlaging van de perronhoogte naar 18 centimeter inzichtelijk te maken en
hierbij ook de consequenties voor eventuele vertramming in de toekomst in
beeld te brengen (eerste kwartaal 2008);
De directeur Beleid opdracht te geven om samen met de Stadsregio Amsterdam
zorg te dragen dat Connexxion -conform de in de concessie aangegeven eisenstrak langs de perrons haltert (na afronding van de actie onder 6a);
De directeur Beleid opdracht te geven om de effecten van bovenstaande acties
te monitoren en eind 2008 GS te informeren of het oorspronkelijke
ambitieniveau wel behaald wordt middels voorgaande maatregelen;
De directeur Beleid opdracht te geven om op basis van de resultaten van 6d en
rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen (zoals besluitvorming over
ondertunneling traject Haarlemse binnenstad, planning van halte-ontwerpen)
eind 2008 een nieuw besluit aan ons voor te leggen inzake de perronhoogte van
de Zuidtangent haltes op het kerntraject.
In 2008 nieuwe afspraken te maken met de Stadsregio Amsterdam als
medeconcessiehouder en de gemeente Haarlem als medebeheerder over (de
financiering van) het beheer en onderhoud van de Zuidtangent.
Alle Zuidtangent partners begin 2008 op de hoogte te stellen van bovenstaande
besluitvorming.
In het tweede kwartaal 2008 een bestuurlijk overleg te agenderen met de
gemeente Haarlem en de Stadsregio Amsterdam om de besluitvorming onder
punt 4, 5, 6 en 7 toe te lichten / te bespreken en afspraken te maken over
financiering van de verbeteringen en beheer en onderhoud.
Provinciale Staten te informeren door middel van brief met toelichting.

Het college besluit:
1) Provinciale Staten in kennis te stellen van het besluit d.d. 27 november j.l. tot
deelname aan de Nationale Databank Wegverkeergegevens
2) Provinciale Staten voor te stellen
a) Kennis te nemen van het besluit d.d. 27 november j.l. tot deelname aan de
Nationale Databank Wegverkeergegevens;
b) Voor de deelname aan de Nationale Databank Wegverkeergegevens een
krediet beschikbaar te stellen van € 693.000,-- en deze binnen het EXIN-H te
financieren door verlaging met een gelijk bedrag van de gereserveerde
middelen voor het project Verkeersmanagement A8-A9, zoals opgenomen in
de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) programma
Weginfrastructuur.
c) Het onder b) genoemde krediet met ingang van de begroting 2009 te
activeren(25 jaar; rente 5%) en de daarmee samenhangende kapitaallasten te
dekken uit de opbrengsten van de opcentenverhoging per 1 april 2007 ten laste
van de EXIN-H.
3) De voordracht en ontwerpbesluit ter behandeling aan te bieden aan Provinciale
Staten.

23.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
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keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

24.
Tijdelijke aankoop grond
Schipholgedupeerde

25.
Statutenwijziging stichting
Mainport en Groen

26.
Vaststellen subsidieplafonds
voor 2008.

27.
Startnotitie
Milieueffectrapportage
Bergermeer Gas Storage
28.
Vaststelling budgetsubsidie
Wieringerrandmeer.

29.

Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Project Middenweg 454, gemeente Heerhugowaard,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan “Westelijke Grachtengordel 2000”, gemeente Amsterdam,
- Bestemmingsplan “ Noordwestelijk Villagebied”, gemeente Hilversum,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan “ Woonwagencentra Beverwijk” , gemeente Beverwijk,

Het college besluit:
- In te stemmen met de aan- en verkoop van een kavel grond aan de Liedeweg in de
gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ten behoeve van Schipholgedupeerde.

Het college besluit:
- In te stemmen met de bijgevoegde wijzigingen van de statuten van de Stichting
Mainport en Groen.

Het college besluit:
1. De lijst met subsidieplafonds voor het jaar 2008 vast te stellen.
2. De lijst met subsidieplafonds vóór 1 januari 2008 te publiceren in het Provinciaal
Blad.

Het college besluit:
- De brief met opmerkingen over de Startnotitie MER ten behoeve van gasopslag in
de Bergermeer te versturen.

Het college besluit:
- met gebruikmaking van de in artikel 10 van de Regeling
bijdragebeeldkwaliteitsplannen Noord-Holland 2006 opgenomen
afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van de artikelen 3 en 5 van deze Regeling
voor:
- de gemeente Wieringen (t.b.v. het projectbureau Wieringerrandmeer) een
budgetsubsidie van € 70.000,- (exclusief BTW) vast te stellen voor het maken van
het beeldkwaliteitsplan voor het Wieringerrandmeer;
- de vastgestelde subsidie uit te betalen nadat het opgestelde beeldkwaliteitsplan
door de gemeenteraad van Wieringen en de gemeenteraad van Wieringermeer is
vastgesteld;
- voor de gemeente Wieringen een “2e” budgetsubsidie van € 16.550,- (exclusief
BTW) vast te stellen voor het maken van het beeldkwaliteitsplan voor haar
resterende grondgebied;
- een eventuele “2e” subsidieaanvraag van de gemeente Wieringermeer voor het
maken van een beeldkwaliteitsplan voor haar resterende grondgebied te honoreren,
als deze binnen de criteria van de regeling past;
- de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan de hiervoor
genoemde besluiten.
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Voortgangsrapportage
Mobiliteit (per 1 december
2007)

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage over het nog lopende
Mobiliteitstraject van de reorganisatie (per 1 december 2007)
2. de rapportage door middel van brief aan te bieden aan PS.

30.
Toetsing crisisbeheersingsplan Het college besluit:
Amstelveen.
1. De toetsingsbrief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen
vast te stellen;
2. de brief en het verslag van bevinden te sturen aan de gemeente Amstelveen;
3. Provinciale Staten hierover te informeren.
31.
Programma en verslag van de
ambtsbezoeken aan de
gemeenten Koggenland en
Haarlemmermeer.

Het college besluit:
Kennis te nemen van de verslagen en programma’s van de op 8 en 16 november 2007
door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten
Koggenland en Haarlemmermeer en kennis te nemen van de door de commissaris van
de Koningin gedane toezeggingen.
In de gemeente Koggenland heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij onder
de aandacht van GS brengt:
•
Het door de regiogemeenten samen met de provincie, die verantwoordelijk is voor
de jeugdzorg, opzetten van een pilot veranderen bestedingspatroon van vrije tijd
jongeren
•
De constatering van de burgemeesters uit de regio dat diverse instanties
verschillende methodieken hanteren om woningbehoeften te meten (waaronder
CBS, de provincie) en dringen aan op één methodiek
•
Ondersteuning door de provincie van het project duurzaam gebruik van restwarmte
van kassen. De burgemeester zal gedeputeerde Moens uitnodigen voor een nadere
toelichting
•
Het in ontvangst nemen van een dvd van de voorzitter van het dorpshuis De Brink
in Obdam en de afspraak deze te overhandigen aan gedeputeerde Baggerman
In de gemeente Haarlemmermeer heeft de commissaris van de Koningin de
toezegging gedaan dat hij onder de aandacht van GS brengt:
•
De negatieve gevolgen die de burgemeesters van Diemen en Ouder-Amstel voor
hun gemeenten vrezen van het convenant met het rijk over de bereikbaarheid van
Schiphol-Amsterdam-Almere
•
Door de burgemeester van Aalsmeer wordt aangedrongen om m.b.t. het
kassengebied in de Noordvleugel meer samen te werken en als regio zo een even
sterke rol te spelen in “Den Haag” als in het Westland
•
Het op verzoek van de burgemeester van Uithoorn bij het IPO aankaarten van de
in wezen gratis levering van energie uit warmtekrachtkoppleing (uit kassen)
waarvoor moet worden betaald aan de energiebedrijven alsof het om normale
energieleverantie gaat
•
De vraag of Zuid-Holland financieel zal bijdragen aan het opgerichte fonds voor
de Schipholregio voorleggen aan gedeputeerde Hooijmaijers
•
Het verzoek aan gedeputeerde Mooij om het rijk te wijzen op de noodzakelijke
infrastructuur voor de realisering van woningbouw in BollenstreekHaarlemmermeer-West
•
Het pleidooi van B&W voor een milieudienst voor de hele veiligheidsregio, dus
inclusief Schiphol. Dit idee, dat aansluit bij de brief van de betrokken
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•

32.
Regionaal Bestuurs Akkoord
Baggerspecie Regio RIJNWest

33.
Wijziging Provinciale
Milieuverordening (PMV)

burgemeesters en de commissaris voor één grote veiligheidsregio incl. ZaanstreekWaterland te bespreken met gedeputeerde Moens
Er is volgens B&W achterstallig onderhoud van de Zuidtangent, met name van de
geluidsschermen die op meerdere plekken groen zijn uitgeslagen en kapot zijn
gewaaid. Dit geeft geen waardig entree van Hoofddorp. De noodzaak van
onderhoud door de provincie zal worden voorgelegd aan gedeputeerde Mooij.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de strekking van het Regionaal Bestuurs Akkoord Baggerspecie
(RBA);
2. Gedeputeerde A. Moens te machtigen namens GS het RBA te ondertekenen en
3. Het RBA ter informatie te sturen naar Provinciale Staten.

Het college besluit:

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de Provinciale milieuverordening NoordHolland (tranche 5a) vast te stellen;

conform artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht kennis te geven van ter inzage
legging van het ontwerpbesluit;

het ontwerpbesluit gedurende een termijn van zes weken ter inzage te leggen

de provinciale planologische commissie (PPC) schriftelijk te consulteren inzake
het ontwerpbesluit.

34.
Verlening tekortsubsidie aan
Het college besluit:
de gemeente Aalsmeer voor de - onder gebruikmaking van artikel 24 (hardheidsclausule) van de Algemene
kosten van geluidsanering van
subsidieverordening Noord-Holland (AsN)
een aantal woningen binnen de
o
af te wijken van artikel 10, lid 1 en 2, van de AsN en op grond van artikel
geluidszone van
4:23, lid 3, sub c. van de Algemene wet bestuursrecht een tekortsubsidie te
industrieterrein Schiphol-Oost
verlenen aan de gemeente Aalsmeer voor de geluidsanering van een aantal
woningen gelegen in de geluidszone ‘industrieterreing Schiphol-Oost;
o
af te wijken van artikel 23, lid 2, van de AsN en een voorschot uit te betalen
van 100% van de verleende subsidie;
- de sectormanager subsidies te machtigen tot de uitvoering van dit
besluit.
35.
Voornemen aanwijzing
Monument Abdijterrein en
Adelbertusakker

36.
Oprichting eenheid
Gebiedsontwikkeling en
Grondzaken.

Het college besluit:
1. Het voornemen uit te spreken om het Abdijterrein en de Adelbertusakker,
behorende bij de Abdij van Egmond, aan te wijzen als provinciaal monument en
hiertoe de wettelijke aanwijzingsprocedure te starten.

Het college besluit:
1. Een eenheid Gebiedsontwikkeling en Grondzaken (GG) op te richten. Hierin
worden het huidige Programmateam Grondbeleid bij de directie Beleid en de
unit Grondzaken bij de directie B&U samengebracht.
2. De eenheid GG rechtstreeks onder de voltallige directie te plaatsen, waarbij de
directeur Beleid portefeuillehouder is.
3. De opdracht te geven aan de directeur Beleid om de eenheid op te richten.
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37.
Voorstel financiële bijdrage
Het college besluit:
van Provincie Noord-Holland
1. het ecologisch (vaar)wegbeheer voort te zetten tot in ieder geval 2015.
aan de Kaderrichtlijn Water
2. het ecologisch (vaar)wegbeheer in overleg met de waterschappen indien
(KRW)
nodig te optimaliseren ten behoeve van de KRW.
3. de waterparels te beschermen door de waterkwaliteitsdoelen vast te stellen
en op te nemen in provinciaal beleid, bv. waterplan.
4. het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te verzoeken in
overleg met LNV en terreinbeheerders de mogelijkheden voor brakke
Natura 2000 doelen binnen de KRW waterlichamen van Laag Holland
nader te bestuderen en op te nemen in hun waterbeheerplan.
5. te onderzoeken of provinciaal beleid KRW proof is en een provinciale
bijdrage aan compenserende maatregelen te leveren indien uit onderzoek
blijkt dat provinciaal beleid niet KRW proof is. De provinciale bijdrage
wordt per geval bepaald.
6. de dekking van de hieronder genoemde bedragen ten behoeve van de
bevordering van de waterkwaliteit (in totaal € 10,45 miljoen voor de
periode 2009 tot 2015) te betrekken bij de integrale afweging van de
voorstellen bij de begrotingsbehandeling voor 2009:
- de KRW grondwatermaatregelen te financieren met een bedrag
van € 16,7 miljoen voor de provinciale KRW bijdrage in de
periode 2009 tot 2015. Hiervan is reeds 15,6 mln. gedekt via de
maatregelen tegen verdroging in TOPgebieden.
- bij te dragen voor € 300.000,- aan de onderzoeksagenda KRW
bloembollen in de periode 2009 tot 2015.
- bij te dragen tot 30% van de kosten voor maatregelen ten behoeve
van de waterkwaliteitsdoelen van de waterparels, voor zover het
geen beheerskosten betreft, tot een maximum van € 3 miljoen in
de periode 2009 tot 2015 (= € 500.000,- per jaar).
- bij te dragen voor 30% aan KRW onderzoeksmaatregelen voor
grond- en oppervlaktewater met een provinciaal belang tot een
maximum van € 4 miljoen in de periode 2009 tot 2015 (= €
666.666,- per jaar).
- bij te dragen voor € 2,05 mln. aan oppervlaktemaatregelen ten
behoeve van het opheffen van de sense of urgency in de Oostelijke
Vechtplassen in de periode 2009 tot 2015.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B.Adema
R.Fillet
A. Hespe
M. Lansdaal
H. IJskes
K. Grevers
J. Duin

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 40 99

over de nummers:
12
8, 30, 31,
4, 18, 35
11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 36
10,37
1, 2, 5, 6, 7, 9, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34
3, 13, 14, 15, 16, 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. 18-12-2007 openbaar
Datum:18-12-2007

