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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Complex aan de Radioweg in 

Nederhorst den Berg 

 

 

Het college besluit: 

- De directie Domeinen West nader te informeren over de toekomstige bestemming 

van het gebied rond het gebouwcomplex aan de Radioweg te Nederhorst den Berg. 

  

2. 
Beleidsregel ruimte voor 

ruimte in Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Vast te stellen de Beleidsregel ruimte voor ruimte in Noord-Holland met 

bijbehorende toelichting en bijlagen; 

2. In te trekken: 

a. Artikel 1 sub g 

b. Artikel 6, de leden 2  sub b, 3 en 4 

c. Artikel 7, de leden 1  sub c., 2 en 3 

                               Van het Toetsingskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing, zoals 

vastgesteld door gedeputeerde staten van Noord-Holland op 26 april 

2005, nr 15 

3. Door middel van brief de beleidsregel ruimte voor ruimte aan PS ter bespreking aan 

te bieden( Cie ROG)  

4. Het besluit tot vaststelling bekend te maken door plaatsing in het Provinciaal Blad, 

in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid en door toezending aan 

gemeentebesturen in Noord-Holland. 

  

3. 

Reactie op Ruimtelijke Visie 

Bloemendalerpolder 

 

 

Het college besluit: 

1. de reactie op de ruimtelijke visie Bloemendalerpolder, als geformuleerd in brief, 

vast te stellen en de stuurgroep Bloemendalerpolder hiervan in kennis te stellen; 

2. een afschrift van deze brief aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

4. 
Collegetour GS 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het programma van het bezoek aan West-Friesland d.d. 2 

oktober 2007  

- In te stemmen met het concept-programma voor het bezoek aan Noord-

Kennemerland d.d. 13 november 2007. 

  

5. 

Sponsoring EK 

Baanwielrennen 

 

 

Het college besluit: 

1. Het EK Baanwielrennen in Alkmaar te sponsoren voor € 15.000 (inclusief BTW) 

uit het sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een 

sponsorovereenkomst. De directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

6. 

Beantwoording statenvragen 

van de heer drs. M. Schraal en 

mw. Mr. A. Zeeman (CDA) 

inzake toenemende 

radicalisering onder jongeren 

(nr. 74) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

  

7. 

Ontwerp- 

Uitvoeringsprogramma 

Jeugdzorg 2008  

 

 

Het college besluit: 

1. Het ontwerp-Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2008 vast te stellen inclusief de 

bijlagen die een integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma vormen, 

waarvan bijlage 1 die het ontwerp-financieel programma 2008 bevat, onder 

voorbehoud van vaststelling door PS van de begroting 2008; 

2. De totale kosten vast te stellen op € 78.736.049, en daarbij de structurele kosten van 

€ 76.692.744 te dekken uit de verwachte doeluitkering 2008 van € 76.462.316, en 

het tekort van € 230.428 ten laste te brengen van de voorziening jeugdzorg; 

3. de incidentele kosten vast te stellen op € 2.043.305 en deze te dekken uit de 

voorziening jeugdzorg, provinciale middelen en een declaratie bij het Ministerie 

van Justitie.  

4. De middelen voor het Aanvalsplan Wachtlijsten, waarvan de uitvoering jaarlijks in 

het Uitvoeringsprogramma wordt opgenomen, ten bedrage van € 5,7 miljoen in de 

jaren 2008 en 2009 in te zetten voor m.n. een zogenoemde Verwijsindex 

risicojeugd ter versterking van de afstemming en zorgcoördinatie in de zorg voor 

jeugdigen; 

5. De cliëntenorganisatie Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen NVP in de 

gelegenheid te stellen om tot 28 oktober 2007 te reageren op het ontwerp-

Uitvoeringsprogramma; 

6. Het ontwerp-Uitvoeringsprogramma voorzien van brief aan te bieden aan het 

ministerie voor Jeugd en Gezin; 

7. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het ontwerp-

Uitvoeringsprogramma. 

  

8. 
Herbestemming FINH-

reservering voor IKTC 

Zaanstad deelproject 

Spherium ten behoeve van 

cofinanciering Programma 

Pieken in de Delta 

Noordvleugel 

 

 

Het college besluit: 

1. te constateren dat 

- het rijksprogramma Pieken in de Delta vanaf 2007 jaarlijks € 15 mln. 

ter beschikking voor de regio Noordvleugel stelt onder voorwaarde 

van een minstens even zo hoge cofinanciering door de regionale en 

lokale overheden; 

- om de kansen te verzilveren die dit programma voor het Noord-

Hollandse bedrijfsleven biedt, een provinciale cofinanciering van ca 

10%, i.e. € 1,5 mln. jaarlijks wenselijk is; 

- er geen middelen voor cofinanciering van Pieken in de Delta op de 

begroting staan 

- in dit tekort gedeeltelijk voorzien kan worden door herbestemming 

van de FINH-reservering voor IKTC Zaanstad 

2. voordracht- en besluit “herbestemming FINH-reservering voor IKTC 

Zaanstad deelproject Spherium t.b.v. cofinanciering Programma 

Pieken in de Delta Noordvleugel” vast te stellen; 

3. aan PS voor te stellen om:  

a. voordracht- en besluit “herbestemming FINH-reservering 

voor IKTC Zaanstad deelproject Spherium t.b.v. 

cofinanciering Programma Pieken in de Delta 

Noordvleugel” vast te stellen; 

b. in het kader van de begroting 2008 een begrotingspost te 

ramen van € 500.000,-- voor cofinanciering Programma 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Pieken in de Delta Noordvleugel;  

c. de onder b. genoemde bijdrage te dekken t.l.v. de 

bestemmingsreserve FINH door herbestemming van de 

bijdrage voor het IKTC-gebouw: deelproject Spherium ad 

€ 500.000 ,-- t.b.v. cofinanciering Programma Pieken in de 

Delta Noordvleugel; 

4. na instemming van PS met voordracht en besluit de onder 2b 

genoemde begrotingspost te verwerken in de eerste 

begrotingswijziging 2008; 

5. voordracht en besluit aan Provinciale Staten toe te sturen. 

  

9. 
Evaluatie Regionaal 

Ontwikkelingsbedrijf 

Noordzeekanaalgebied (RON) 

 

 

Het college besluit: 

a. De concept voordracht en ontwerpbesluit “ evaluatie van de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied” (RON) in principe vast te 

stellen, inhoudende: 

- in te stemmen met de in de voordracht getrokken conclusies; 

- te onderzoeken of de effectiviteit van de RON verder verbeterd kan 

worden door acquisitie- en herstructureringstaken over te nemen van 

deelnemende partners/aandeelhouders; 

- de rol en positie van de RON te betrekken bij het onderzoek naar een 

mogelijk op te zetten Ontwikkelingsbedrijf Noordzeekanaalgebied, 

krachtens het collegeprogramma “ Krachtig, in balans”; 

b. De voordracht en ontwerpbesluit voor te leggen aan Provinciale Staten. 

  

10. 

Gebruikmaking van Regel 6 

van de Aanbestedingsregels 

Provincie Noord-Holland 

2005 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te mogen maken van de 

uitzonderingsclausule overeenkomstig de aanbestedingsregels Provincie Noord-

Holland 2005, regel 6 lid b. 

  

11. 
Vaststellen voordracht 

tarieven nazorgheffing 

stortplaatsen 2008 

(tarieventabel 2008) en de 

begroting 2008 van het “Fonds 

nazorg gesloten stortplaatsen 

Provincie Noord-Holland”  

 

 

Het college besluit: 

1. De voordracht vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten; 

2. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2007 in te trekken; 

3. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2008 vast te stellen; 

4. Na vaststelling door Provinciale Staten van de “tarieventabel 2008” de 

tarieventabel voor 2008 te publiceren in het Provinciaal blad. 

5. De begroting 2008 “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland” 

vast te stellen. 

6. De vastgestelde begroting 2008 in het kader van de actieve informatieplicht aan te 

bieden aan Provinciale Staten. 

  

12. 
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. 

- Realiseren winkelruimte met bovenwoningen aan de Padjesdijk/Kromme Steeg te 

Purmerend,  

- Realiseren langzaamverkeersbrug tussen de Wolthuissingel en de Plantsoengracht 

te Purmerend,  
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Onderwerp 

 

Besluit 

13. 
Verzoek om af te mogen 

wijken van de provinciale 

aanbestedingsregels op grond 

van artikel 6 lid 1 sub c 

teneinde een aanvullende 

opdracht aan Dienst 

Landelijke Gebied kan worden 

verstrekt 

 

Het college besluit: 

- om van de provinciale aanbestedingsregels af te wijken op grond van de 

uitzonderingsbepaling zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a zodat aan Dienst 

landelijk Gebied een aanvullende opdracht kan worden verstrekt voor taxatie- en 

verwervingswerkzaamheden ten behoeve van het project Wieringerrandmeer. 

  

14. 
Vragen met betrekking tot de 

ontwerpbegroting 2008  

 

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de vragen die gesteld zijn door de leden van Provinciale Staten 

naar aanleiding van de behandeling van de ontwerpprogrammabegroting 2008. 

  

15. 
Nieuw besluit naar aanleiding 

van uitspraak Afdeling 

bestuursrechtspraak RvS 

inzake vaststelling hogere 

grenswaarde voor woning 

Legmeerdijk 291 in Aalsmeer 

vanwege aanleg N201 

(ingevolge Wet geluidhinder) 

 

Het college besluit: 

- De hogere waarde vanwege de aanleg van de N201 voor de woning Legmeerdijk 

291 vast te stellen op 60 dB (A). 

  

16. 

Lijst subsidies buiten 

verordening 

 

 

Het college besluit: 

- Om de lijst buiten verordening 2008 vast te stellen en als bijlage bij de begroting na 

te zenden aan PS.  

  

17. 
Beslissing op bezwaarschrift 

SSA te Amsterdam 

 

Het college besluit: 

- het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. 

  

18. 
Beslissing op bezwaarschrift 

RSM Niehe Lancée te 

Alkmaar, namens Industrie en 

handelsonderneming 

Mercurius B.V. te Lijnden 

 

 

Het college besluit: 

- het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. 

  

19. 
Concepttekst bevestigingsbrief 

aanvraag co-financiering 

Waddenfonds 

 

 

Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met de tekst van de bevestigingsbrief voor de aanvraag van co-

financiering door de provincie Noord-Holland in het Waddenfonds; 

2. de brief in mandaat af te laten doen door de sectormanager Natuur, recreatie en 

landschap. 

 

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

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16 

I. Kooiker tel. (023) 514 38 18 5,  

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 9, 10, 11, 18  

M. Hartog tel. (023) 514 34 25 6, 7, 17 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 8, 19 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 1, 

F. Lengkeek tel. (023) 514 43 13 4 

  

 

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. 25-09-2007 openbaar 

Datum:25-09-2007 

 


