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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid P.J. 

Bruynstens (Ouderenpartij-

NH/VSP) inzake weigering 

gehandicaptenparkeerkaart 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 

Realisatie Groen Huis 

 

 

Het college besluit: 

1. Met waardering kennis te nemen van het initiatief van Landschap Noord-Holland, 

IVN Consulentschap Noord- en Zuid-Holland, PWN en Recreatie Noord-Holland 

NV om tot een gezamenlijke huisvesting te komen in een Groen Huis. 

2. Als uitgangspunt te hanteren dat realisatie van een Groen Huis mogelijk moet zijn 

zonder inzet van provinciale middelen. 

3. De initiatiefnemers per brief hierover te berichten. 

4. PS in het kader van de actieve informatieplicht hierover per brief te informeren. 

  

3. 
Zienswijze GS op ontwerp-

aanwijzingsbesluiten Natura 

2000 Waddengebied 

 

Het college besluit: 

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

zienswijze van GS te geven inzake de ontwerp-aanwijzingsbesluiten Natura 2000 

voor het Waddengebied. 

2. Via brief PS hierover te informeren. 

  

4. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H.K. 

Bos (SP) inzake 

ontwikkelingssamenwerking 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Statenvragen van het statenlid 

de heer P. van Poelgeest 

(PvdD)inzake 

muskusrattenbestrijding 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 
Bezoekerscentra Stelling van 

Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

In navolging op het eerdere besluit van dd. 10 oktober 2006: 

1. Conform het advies van de jury de initiatiefnemers van een bezoekerscentrum op 

het Fort aan het Pampus te vragen het plan verder te concretiseren door 

inschakeling van een financieel/conceptueel expert op het gebied van marketing en 

toerisme. 

2. Conform het advies van de jury het Fort aan de Nekkerweg aan te wijzen als derde 

locatie voor een bezoekerscentrum Stelling van Amsterdam.  

3. De initiatiefnemers van een bezoekerscentrum op het Fort aan de Nekkerweg te 

vragen de plannen daarvoor te koppelen aan de plannen voor restauratie van het fort 

en vervolgens bij de provincie / ILG een voorstel in te dienen. 

4. Voor het cluster Krommeniedijk – De Hoop - Marken-Binnen – Spijkerboor een 
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Stuurgroep op te richten om samen met de initiatiefnemers de plannen voor 

landschappelijke inpassing en toeristisch-recreatieve ontwikkeling voor de Stelling 

van Amsterdam in dit gebied verder uit te werken. 

  

7. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid R.E. Vis 

(VVD) inzake informeren van 

hulpdiensten 

(ambulancevervoer etc.) bij 

wegwerkzaamheden aan 

provinciale wegen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

8. 

Deelverordening 

vrijwilligerswerk 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. de statenvoordracht en het ontwerpbesluit ‘Deelverordening vrijwilligerswerk 

2007’ vast te stellen; 

2. deze stukken door middel van bijgaande aanbiedingsbrief toe te sturen aan 

provinciale staten; 

3. de ‘Deelverordening vrijwilligerswerk 2007’ na vaststelling door provinciale staten 

te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. vooruitlopend op de besluitvorming door provinciale staten over de 

‘Deelverordening vrijwilligerswerk 2007’, op grond van artikel 4:23, lid 3, sub a, 

van de Algemene wet bestuursrecht de betreffende vrijwilligersorganisaties uit te 

nodigen tot het indienen van een subsidieaanvraag vóór 15 september 2007; 

5. de subsidieplafonds voor het jaar 2007 als volgt vast te stellen: 

      -  € 45.000,- voor het werven en behouden van vrijwilligers; 

      -  € 180.000,- voor de kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk; 

en de plafonds te publiceren in het Provinciaal Blad; 

6. provinciale staten hierover te informeren door middel van een aanbiedingsbrief. 

  

9. 
Uitvoeringsprogramma 

Sociaal Beleid 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid voor het jaar 2008 vast te stellen en de 

daarin opgenomen Welzijnsagenda 2008; 

2. het subsidieplafond voor de eerste tendertranche in 2008 van de Deelverordening 

Sociaal Beleid Noord-Holland 2007 vast te stellen op € 984.900; 

3. het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2008 en het subsidieplafond voor 2008 

te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. de portefeuillehouder Welzijn te machtigen redactionele wijzigingen aan te brengen 

in het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2008.  

5. het Uitvoeringsprogramma Sociaal Beleid 2008 met een brief aan PS te sturen. 

  

10. 
Archeologisch monument  

‘ Maantjesland’ 

 

Het college besluit: 

1. Het terrein ‘Maantjesland’ bij Aartswoud, gemeente Opmeer, als provinciaal 

monument aan te wijzen en daartoe de aanwijzingsprocedure te starten. 

2. In te stemmen met de gewenste aanpak (‘Inrichtingsplan’) met als totale kosten € 

356.966,--:  

a. een permanente verhoging van de grondwaterstand;  

b. aanleg compenserende waterberging. 
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c. intensiever beheer (met name bestrijding van riet) 

3. De afkoopsom aan Landschap Noord-Holland ad € 176.250,-- t.b.v. rietbestrijding 

ten laste te brengen van het beschikbare budget Beheer en behoud archeologische 

vindplaatsen binnen de reserve EXIN-H.  

4. Tot uitbetaling van de onder 3. genoemde afkoopsom over te gaan wanneer; 

a. Het terrein Maantjesland definitief als monument is aangewezen; 

b. Het beheerscontract met de eigenaar Landschap Noord-Holland inzake het 

intensievere beheer is gesloten; 

c. De subsidieaanvraag voor de kosten van de onder 2 a en b genoemde 

maatregelen ad  € 135.716.—in het kader van pMJP deel B (ILG;) is 

gehonoreerd (zie GS-besluit  2007- 23701). De verwachtingen hieromtrent 

zijn positief. 

  

11. 

Rechtmatigheid subsidies, 

verlening 6 projectsubsidies 

 

 

Het college besluit: 

- met toepassing van de in artikel 12 van de deelverordening Cultuurparticipatie NH 

2007 opgenomen afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van de termijnen zoals 

gesteld in artikel 6, lid 1 van de genoemde deelverordening en daarmee 5 projecten 

alsnog aanvullende subsidie te verlenen en een zesde project in zijn geheel te 

subsidiëren; 

- en de uitvoering hiervan conform het Mandaatbesluit te mandateren aan de sector 

Subsidies. 

  

12. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden mevrouw 

C. Boelhouwer en de heer 

H.K. Bos (SP) inzake ICCI-

plannen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

 

 

  

13. 
Water als Economische 

Drager Project ‘ 

Westerdokseiland’, 

Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht en ontwerpbesluit “Westerdokseiland Amsterdam” vast te stellen. 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen een begrotingspost vast te stellen van 

maximaal        € 1.975.500,- t.b.v. subsidie aan de gemeente Amsterdam voor de 

realisatie van het project ‘Westerdokseiland Amsterdam’ en deze ten laste te 

brengen van de bestemmingsreserve UNA – van het Uitvoeringsprogramma Water 

als Economische Drager 2007. 

3. Bovengenoemd besluit (2) te verwerken bij wijziging programmabegroting 2007 

d.d oktober 2007. 

4. Onder voorwaarde dat PS de gevraagde begrotingspost vaststelt, subsidie te 

verlenen voor vier onderdelen  van het project zoals aangegeven in de onder 1. 

genoemde voordracht (zijnde 45,51% van de subsidiabele investeringskosten (ad € 

4.341.000,--)); 

1. Tot voorschotverlening over te gaan wanneer de start van de in 

het kader van WED gesubsidieerde projectonderdelen voor 1 

november 2007 plaatsvindt. 

5. In de beschikking op te nemen dat de projectwerkzaamheden binnen 3 jaar en 6 

maanden zijn uitgevoerd. 

6. Voordracht- en ontwerpbesluit aan Provinciale Staten toe te sturen. 
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14. 
Selectievoorstel Leader 2007-

2013  

 

 

Het college besluit: 

- in het selectievoorstel aan de minister van LNV voor het ontwikkelingsplan voor 

Leader voor de Kop van Noord-Holland en Texel aan te geven dat wij de meerwaarde 

van een Leadergroep in onze provincie en het financieel draagvlak onvoldoende vinden 

en daarom het ontwikkelingsplan gedeeltelijk willen honoreren voor een bedrag van 

gemiddeld € 250.000,- per jaar uit het Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling (POP) voor de periode 2008-2013 (totaal maximaal € 1,5 

miljoen). Wij willen tevens een structurele bijdrage beschikbaar stellen van € 100.000,- 

per jaar voor de benodigde cofinanciering (totaal € 600.000,-) ten laste van de 

bestemmingsreserve ILG. 

- Gedeputeerde J. Bond te mandateren om het selectievoorstel voor LNV verder af te 

handelen namens GS. 

  

15. 
Kostentoedeling bij aanleg en 

reconstructies van kruispunten 

 

 

Het college besluit: 

1. Bij de toedeling van de kosten van reconstructie van kruispunten onder 

medewegbeheerders te kiezen voor een aanpak gebaseerd op de 

verkeersintensiteiten op de toeleidende wegen.  

2. Bij ruimtelijke ontwikkelingen komen de aanlegkosten van nieuwe aansluitingen op 

bestaande provinciale wegen voor rekening van de initiatiefnemer conform het 

‘veroorzakerbeginsel’. 

3. Alle wegbeheerders in Noord-Holland te informeren over de implementatie van de 

nieuwe wijze van toedeling middels brief. 

  

16. 

Leenovereenkomst provincie 

Noord-Holland-Stichting 

Fonds BONRoute in kader van 

Quick Wins Netwerkanalyse 

 

 

Het college besluit: 

1. Als uitvoering van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 25 

juni 2007 inzake het Uitvoeringsprogramma Quick Wins Netwerkanalyse 

Noordvleugel een leenovereenkomst aan te gaan met de Stichting Fonds 

BONRoute tot een bedrag van € 10.000.000,- met een looptijd tot 31 december 

2010 tegen een marktconform tarief; 

2. De gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen de leenovereenkomst te 

ondertekenen namens de provincie Noord-Holland. 

  

17. 
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. 

- restauratie c.a. van het Fort Nekkerweg te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan “ Westwijk Zuid-West”, gemeente Amstelveen,  

- Bestemmingsplan “ Kluiten-Zuid”, gemeente Medemblik,  

- Bestemmingsplan Weesperbuurt, stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam,  

  

18. 

Verlening tekortsubsidie aan 

gemeente Haarlem 

 

 

Het college besluit: 

- Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht aan 

gemeente Haarlem een tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 10.000,- voor de 

uitvoering van het onderzoek ‘Bevoorradingsprofiel vrachtverkeer Haarlem; 

- Een voorschot uit te betalen van 80% van het verleende subsidiebedrag, zijnde       
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€ 8.000,-; 

- De unitmanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

19. 
Voorstel om gebruik te maken 

van de uitzonderingsclausule 

artikel 6a op de provinciale 

aanbestedingsregels 2005 voor 

het enkelvoudig gunnen van 

de opdracht voor een tijdelijke 

busstrook in de maanden juli 

en augustus 2007 zoals 

beschreven in toelichting 

paragraaf 2 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het gebruik maken van de aanbestedingsclausule artikel 6a van 

de provinciale aanbestedingsregels 2005 voor het enkelvoudig gunnen van de 

opdracht voor een tijdelijke busstrook in de maanden juli en augustus 2007 zoals 

beschreven in nota GS. 

  

20. 
Initiatiefvoorstel “Wonen in 

Noord-Holland met 

energiewinst en 

luchtkwaliteit” 

 

Het college besluit: 

- Met brief te reageren op het initiatiefvoorstel ‘ Wonen in Noord-Holland met 

energiewinst en luchtkwaliteit’; 

- De brief aan Provinciale Staten te verzenden. 

  

21. 

Werkplan CO2-servicepunt 

2007  

 

 

Het college besluit: 

1. Het “Werkplan CO2-servicepunt 2007” vast te stellen behoudens de in het 

werkplan opgenomen extra activiteiten; 

2. Akkoord te gaan met toevoeging van extra activiteiten aan de onder 1. genoemd 

werkplan CO2 Servicepunt 2007 wanneer de aanvullende dekking daarvan ad € 

82.500,-- d.m.v. honorering van de subsidieaanvraag (ad € 150.000,--) bij het 

ministerie van VROM is gerealiseerd; 

3. Gedeputeerde A. Moens te mandateren om namens het college van GS de onder 2 

genoemde subsidieaanvraag bij het ministerie van VROM (via Senter / Novem) in 

het kader van de regeling BANS 2007 aan te vragen. 

  

22. 

Intentieovereenkomst 

Natuurbrug Het Gooi 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de intentieovereenkomst Natuurbrug Het Gooi en de 

projectgedeputeerde Crailo te machtigen deze overeenkomst te tekenen. 

  

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 13, 14 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 4 

Y.de Groot tel. (023) 514 40 22 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 17 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 3, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 

K. van Eerde tel. (023) 514 31 80 5, 6 
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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. 26-06-2007 openbaar 

Datum:26-06-2007 


