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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer P.J. 

Bruijstens (ONH/VSP) inzake 

bestemming van het 

Haringbuysgebied – 

bereikbaarheid Zandvoort (nr. 

78) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H.K. 

Bos inzake aanbesteding 

Openbaar Vervoer (nr. 79) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 
Provinciale bijdrage Zuidas 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de brief aan de directeur Zuidas waarin de positieve 

grondhouding van Gedeputeerde Staten is verwoord met betrekking tot de 

provinciale subsidie van € 75 miljoen aan de Zuidas 

2. De brief aan de directeur Zuidas te versturen. 

3. Provinciale Staten een afschrift van de brief aan de directeur Zuidas te doen 

toekomen. 

  

4. 
Beschouwing GS inzake 

zienswijzen ontwerp 

aanwijzingsbesluiten Natura 

2000 waddengebied 

 

 

Het college besluit: 

1. Via brief aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit de 

beschouwing van GS te geven inzake de inspraakreacties op het ontwerp-

aanwijzingsbesluit voor Natura 2000-gebied: Duinen en Lage Land Texel. 

2. Via brief PS hierover te informeren. 

  

5. 

Deelverordening Stelling van 

Amsterdam Noord-Holland 

2008-2013  

 

 

Het college besluit: 

1. De Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inzake de 

Deelverordening Stelling van Amsterdam Noord-Holland 2008-2013 (hierna: de 

Deelverordening), inclusief toelichting vast te stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerp-besluit ter besluitvorming door te sturen aan 

provinciale staten door middel van brief; 

3. De Deelverordening na vaststelling door provinciale staten te publiceren in het 

Provinciaal blad; 

4. Het subsidieplafond voor subsidies op grond van de Deelverordening vast te stellen 

op €200.000,- onder voorbehoud dat provinciale staten de Deelverordening 

vaststellen; 

5. De vaststelling van het subsidieplafond gelijktijdig met de Deelverordening te 

publiceren in het Provinciaal blad. 

6. De reservering ad € 200.000,- binnen het EXIN-H budget Stelling van Amsterdam 

ten behoeve van voorbereiding- en activiteitensubsidies (Voorbereidingskrediet) 

jaarlijks voor de periode 2011 t/m 2013 voort te zetten. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

6. 
Vaststelling 

subsidieverordening reserve 

cofinanciering Europese 

projecten Noord-Holland 2007  

 

Het college besluit: 

1. De Voordracht tot vaststelling subsidieverordening reserve cofinanciering Europese 

projecten Noord-Holland 2007 vast te stellen. 

2. De Voordracht aan PS te zenden ter besluitvorming. 

  

7. 
Sponsoring Amsterdam 

Haarlemse Basketbal Week 

 

 

Het college besluit: 

1. De Amsterdam Haarlemse Basketbal Week (AHBW) te sponsoren voor een bedrag 

van € 40.000 (inclusief BTW) uit het sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een 

sponsorovereenkomst. De directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

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. 
- Het uitbreiden van de begraafplaats “ De Einkenhof” te Heemskerk,  

- Het verbouwen van het ST. Ignatiusgymnasium op het perceel aan de Jan van 

Eijckstraat 47 te Amsterdam,  

- Het verbreden van de watergang langs de Ringdijk tussen de Noord-Zuidroute en 

de Dwarsweg, gemeente Uithoorn,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan Overamstel Buitendijks, Amsterdam,  

- Bestemmingsplan Antonia Korvezeetuin, Heerhugowaard,  

 

  

9. 
Beslissing op wijzigingsplan 

ex. art. 11 WRO 

 

 

Het college besluit: 

- Het besluit van burgemeester en wethouders van Huizen tot vaststelling van het 

onderhavige wijzigingsplan goed te keuren, met uitzondering van de met rode 

omlijning aangegeven gebied op de plankaart. 

  

10. 

Convenant ‘Samenwerken 

Waterketen Noord-Holland’  

 

 

Het college besluit: 

- Het convenant ‘Samenwerken Waterketen Noord-Holland’ aan te gaan en 

gedeputeerde Kruisinga te machtigen dit namens het college te ondertekenen; 

- Provinciale Staten, door middel van brief, over het genoemde besluit te informeren. 

  

11. 
Intentieverklaring 

“Herontwikkeling 

Vuurtoreneiland”  

 

 

Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met het voornemen tot het ondertekenen van een intentieverklaring 

met Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Amsterdam / Stadsdeel 

Noord en de Stichting Nationaal Landschap Laag Holland teneinde op een lijn te 

komen en samen te werken met het oog op de toekomstige bestemming en gebruik 

van Vuurtoreneiland Durgerdam, alsmede de wijze van werving van een (semi-) 

private ontwikkelaar en exploitant hiervoor;  

2. de portefeuillehouder Stelling van Amsterdam te machtigen de intentieverklaring te 

bekrachtigen en te ondertekenen. 

  

12.  
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Onderwerp 

 

Besluit 

Heroverweging inzake 

bezwaarschrift Connexxion 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in de bezwaren te ontvangen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 24 mei 2007, nr. 2007-28235, in stand te laten. 

  

13. 

PS motie 21-9 Vrijwilligers, 

PS amendement 5-2  

 

 

Het college besluit: 

- Invulling te geven aan PS-amendement 5-2 (13 november 2006) door PS met een 6
e
 

begrotingswijziging voor te stellen een bedrag van € 180.000 uit de saldireserve 

beschikbaar te stellen voor kadertraining en kwaliteitsverbetering vrijwilligerswerk. 

  

14. 
Vergaderstructuur Provinciale 

Staten 2008  

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de drie varianten voor het vergaderschema Provinciale Staten 

2008. 

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 7 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 14 

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

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3, 4, 12 

M. Hartog tel. (023) 514 34 25 13 

H. IJskes tel. (023) 514 43 13 5, 6, 10, 11 

  

 

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. 23-10-2007 openbaar 

Datum:23-10-2007 


