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Onderwerp 
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1. 
Waterwet 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de Nota voor Provinciale Staten inzake de Waterwet; 

2. de brief aan PS, met als bijlage een richtingsgevende notitie voor een 

sturingsfilosofie Water, te verzenden, met het voorstel deze notitie in oriënterende 

zin te bespreken. 

  

2. 
Collegetour CS 

 

 

Het college besluit: 

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

Kennemerland d.d. 18 december 2007. 

  

3. 

7
e
 wijziging 

programmabegroting 2007  

 

 

Het college besluit: 

a. de ontwerp 7
e
 programmabegrotingswijziging 2007 vast te stellen; 

b. aan Provinciale Staten voor te stellen het budgettaire voordeel van € 3.510.400 

toe  te voegen aan de saldireserve; 

c. de 7
e
 programmabegrotingswijziging 2007 ter vaststelling toezenden aan 

Provinciale Staten voor de vergadering van 17 december 2007. 

  

4. 

Productenraming 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. De productenraming 2008 vast te stellen. 

2. De productenraming ter kennisname te zenden aan de leden van Provinciale Staten. 

3. De portefeuillehouder Financiën, Planning en Control te machtigen (eventueel) 

noodzakelijke redactionele aanpassingen aan te brengen. 

  

5. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer P. 

van Poelgeest (PvdD) inzake 

Damherten (nr. 89) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 

PS voordracht 

Actieprogramma Klimaat 

 

 

Het college besluit: 

- De PS-voordracht Actieprogramma Klimaat, behorende bij GS-besluit van 30 

oktober 2007, vast te stellen. 

  

7. 
Vaststelling beleidsnota Flora- 

en faunawet Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. de ontwerp-beleidsnota Flora- & faunawet Noord-Holland vast te stellen. 

2. middels aanbiedingsbrief en statenvoordracht de beleidsnota Flora- en faunawet 

Noord-Holland ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

8. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw S. 

Akkaya (PvdA) inzake 

psychische problemen van 

jongeren in de regio West-

Friesland (nr.92) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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9. 

Uitwerking motie 5-3 

Klusondernemerschap 

 

 

Het college besluit: 

1. Motie 5-3 over klusondernemerschap niet uit te voeren vanwege: 

a. uitblijvende cofinanciering door het Rijk 

b. de hoge kosten per deelnemer 

c. de tegenvallende resultaten van een soortgelijke project in de 

provincie Utrecht; 

2. Tegemoet te willen komen aan de intentie van de motie, namelijk het doorgeleiden 

van moeilijke doelgroepen op de arbeidsmarkt naar sectoren waar krapte in het 

aanbod heerst, door in het arbeidsmarktbeleid 2008 zwaar in te zetten op 

leerwerkplekken in de zorg, techniek en bouw; 

3. Motie 5-3 over klusondernemerschap hiermee als afgehandeld te beschouwen; 

4. Dit besluit ter bespreking voor te leggen aan de statencommissie Sociale 

Infrastructuur. 

  

10. 

Agenda Arbeidsmarkt en 

Onderwijs: Evaluatie 2004-

2007 en Actualisatie 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. Voordracht- en ontwerpbesluit Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs: Evaluatie  

       2004 – 2007 en Actualisatie 2008 vast te stellen; 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen: 

a) Ontwerpbesluit Agenda Arbeidsmarkt en Onderwijs: Evaluatie 

2004 – 2007 en  Actualisatie 2008 vast te stellen; 

b) De deelverordening Arbeidsmarkt en Onderwijs Noord-Holland 

2008 vast te stellen; 

c) Bij de eerste begrotingswijziging 2008 de beschikbare middelen 

ad € 899.300,- over te hevelen van programma 7 naar 

programma 9, onderdeel 803 sociaal beleidskader; 

d) Gedeputeerden Baggerman en Bond te mandateren uitvoering 

conform dit besluit in gang te zetten; 

3. Voordracht- en ontwerpbesluit met de bijhorende stukken per brief aan Provinciale 

Staten te zenden. 

 

  

11. 
Rechtmatigheid subsidies. 

Verlening 2 subsidies 

cultuureducatie. 

 

 

Het college besluit: 

1. Onze besluiten van 20 april 2007, kenmerk 2007-20941 en 17 april 2007, kenmerk 

2007-22082, aan respectievelijk SG De Dijk en de Jacobaschool, waarbij wij 

subsidie ingevolge de deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland 2007 

hebben geweigerd in te trekken, omdat wij op basis van de ingediende bezwaren en 

het naar aanleiding daarvan ingewonnen respectievelijk advies en nader advies van 

de adviescommissie Cultuurbereik, hebben geconstateerd dat deze besluiten onjuist 

zijn en daarom niet in stand kunnen blijven (zie bijlage). 

2. In deze twee gevallen subsidie te verlenen door met toepassing van artikel 13 (de 

hardheidsclausule) van de deelverordening af te wijken van het bepaalde in artikel 

10 van de deelverordening. Aangezien het subsidieplafond reeds bereikt was (ten 

tijde van de tender) en de scholen hun bezwaarschriften inmiddels hadden 

ingetrokken, waardoor de procedure bij de Hoor- en adviescommissie beëindigd is, 

zijn wij in deze gevallen genoodzaakt af te wijken van het bepaalde in artikel 10 

van de deelverordening. In dit artikel wordt namelijk bepaald hoe wij de aanvragen 

op de prioriteitenlijst dienen te rangschikken indien het subsidieplafond wordt 
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bereikt. 

3. Een bedrag van € 25.343,- budgettair neutraal over te hevelen van de 

deelverordening museumondersteuning naar de deelverordening Cultuureductie. 

4. Uit dit bedrag een subsidie bedrag van maximaal € 21.293,- aan SG De Dijk te 

Medemblik en een subsidiebedrag van maximaal € 4.050,- aan de Jacobaschool te 

Heemstede te verlenen. 

5. De unitmanager van de sector Subsidies te machtigen het besluit af te handelen. 

  

12. 

Uitvoeringsprogramma 

Jeugdzorg 2008  

 

 

Het college besluit: 

1. Het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2008 vast te stellen inclusief bijlage 1 die het 

financieel programma 2008 bevat;  

2. De totale kosten vast te stellen op € 80.517.276, en daarbij de structurele kosten van 

€ 78.958.271 te dekken uit de verwachte doeluitkering 2008 van € 77.829.130, een 

bedrag van € 453.800 ten laste van de provinciale begroting, een bedrag van € 

45.500 te declareren bij het rijk, en het tekort van € 629.841 ten laste te brengen 

van de voorziening jeugdzorg;  

3.  de incidentele kosten vast te stellen op € 1.559.005 en deze te dekken uit de 

voorziening jeugdzorg; 

4. De minister van Jeugd en Gezin het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2008 toe te 

zenden; 

5. De gedeputeerde ZWCOAV te machtigen om in het Uitvoeringsprogramma 2008 

zonodig wijzigingen van niet-ingrijpende aard aan te brengen; 

6. Provinciale Staten door middel van brief te informeren over het 

Uitvoeringsprogramma. 

  

13. 
Landelijk routenetwerk fietsen 

in ILG: Stichting Landelijk 

Fietsplatform 

 

 

Het college besluit: 

- Een correctie uit te voeren op de projectenlijst deel B van het provinciaal 

Meerjarenprogramma en alsnog voor 2007 een bedrag van € 380.453,- op te nemen 

voor routereconstructie, netwerkbeheer en promotie van het fietsnetwerk in Noord-

Holland ten behoeve van het thema “Recreatie” en de doelstelling 

“Routenetwerken”; 

- Op grond van artikel 3, lid 1 van de Subsidieverordening ILG Noord-Holland 2007 

een tekortsubsidie van maximaal € 380.453,- incl. BTW te verlenen aan de 

Stichting Landelijk Fietsplatform voor het project ‘Landelijk routenetwerk fietsen’ 

conform hun projectplan ‘Meerjarenprogramma Landelijke routenetwerken 

wandelen en fietsen 2007-2013’ en hun werkplan voor 2007; 

- Onder toepassing van artikel 20, lid 1 van de Subsidieverordening ILG Noord- 

Holland 2007 opgenomen afwijkingsbevoegdheid af te wijken van: - artikel 4b; 

                                                                                                        - artikel 4h;                                                                                               

                                                                                                        - artikel 4i;                                                                                            

                                                                                                        - artikel 5, lid 3;                                                                                              

- Een voorschot te verlenen tot 80% van het subsidiebedrag, hetgeen overeenkomt 

met een bedrag van € 304.362,- incl. BTW; 

- Aan de Stichting Landelijk Fietsplatform te bevestigen dat in het ILG een bedrag 

van        € 943.747,-, inclusief de eerder genoemde € 380.453,-, is gereserveerd 

voor routereconstructie, netwerkbeheer, promotie en het opheffen van knelpunten 

in het fietsnet in Noord-Holland voor de periode 2007-2013; 

- Aan bovengenoemde bevestiging geen rechten te ontlenen met betrekking tot het 

verkrijgen van subsidie door de Stichting Landelijk Fietsplatform; 
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- Stichting Landelijk Fietsplatform met brief hierover te informeren. 

  

14. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenleden de dames 

P.E. Kirch-Voors en I.S. de 

Bijl-Baerselman (VVD) 

inzake fietstunnel N242 (nr. 

85) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

15. 
Financieel Auditrapport dd. 14 

november 2007 inzake Bureau 

Jeugdzorg door Eiffel 

 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het financiële Auditrapport dd. 14 november 2007 betreffende 

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland (BJZNH) opgesteld door bureau Eiffel 

2. de aanbevelingen uit het rapport over te nemen door een plan van aanpak op te 

stellen en bindende afspraken met BJZNH te maken, o.a. bij de subsidieverlening 

2008  

3. het rapport aan BJZNH toe te zenden middels brief en BJZNH te verzoeken met de 

provincie afspraken te maken over de uitvoering van de aanbevelingen 

4. ten aanzien van de aanvraag extra financiering dd. 21 september 2007, voor kosten 

verbeterplannen en wijzigingen interne organisatie geen subsidie te verstrekken en 

BJZNH hierover te berichten middels een afzonderlijke afwijzende beschikking  

5. PS te informeren middels brief 

 

 

 

  

16. 
Nationaal Data Warehouse 

 

 

Het college besluit: 

1. Dat de provincie Noord-Holland gaat deel nemen aan het project landelijke 

datainwinning ten behoeve van verkeersmanagement (“Nationaal Data 

Warehouse”); 

2. Daarbij te kiezen voor een invulling conform de geschetste medium variant (3), dat 

wil zeggen dat in de noordelijke randstad (incl de regio Alkmaar) informatie wordt 

verkregen waarmee actueel verkeersmanagement kan worden uitgevoerd; 

3. De kosten van deelname aan het NDW ad. € 3.179.000,- voor de komende 4 jaar te 

dekken als volgt:  

a. Inzet van € 779.000,-- uit het voor verkeersmanagement 

bestemde onderdeel in de EXINH (was hoofdzakelijk 

verkeersmanagement in het gebied van de A8-A9) en  

b. door de inzet van het restant van de middelen voor 

verkeersmanagement op de begroting 2007 (€ 850.000,-- 

nieuw beleid verkeersmanagement) en  

c. een verschuiving van € 450.000,-- voor monitoring in de 

begroting van B&U expertisecentrum en 

d. een subsidie ad. € 1.100.000,-- van de Stadsregio 

Amsterdam; 

4. De voorgestelde wijziging van de inzet van de genoemde EXINH middelen voor te 

leggen aan provinciale staten en daartoe te zijner tijd een voordracht vast te stellen;  

5. De  portefeuillehouder te machtigen de overeenkomst op 3 december aanstaande te 
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laten tekenen, onder voorbehoud van goedkeuring door provinciale staten; 

6. Nadere voorstellen in de vorm van het actieprogramma verkeersmanagement en ten 

behoeve van de implementatie van netwerkmanagement en verkeersmanagement in 

de B&U organisatie af te wachten;  

7. Provinciale Staten middels de onder 4. genoemde voordracht te informeren.  

 

  

  

17. 

Beleidsregel compensatie 

natuur en recreatie 

 

 

Het college besluit: 

1. De Beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-Holland vast te stellen; 

2. Provinciale Staten hierover via brief te informeren. 

  

18. 

Opstellen provinciaal 

milieubeleidsplan 

 

 

Het college besluit: 

- Een nieuw provinciaal milieubeleidsplan op te stellen. Hiermee komt uw besluit 

aangaande de beleidsbrief milieu, van 3 juli jongstleden, te vervallen. 

- In overleg met de commissie WAMEN te komen tot een startnotitie, waarin de 

kaders voor het plan en het proces worden aangegeven. 

- Provinciale Staten te informeren over uw besluit, middels brief. 

- De eerder betrokken partijen waaronder het ministerie VROM schriftelijk hierover 

te informeren, middels brieven. 

- De verantwoordelijk gedeputeerde Milieu, te machtigen de brieven conform 

bespreking in GS te wijzigen. 

  

19. 

Afgieten van zes Bronzen 

beelden 

 

 

Het college besluit: 

- Gebruik te maken van de uitzonderingsclausule (regel 6) van de 

aanbestedingsregels en de opdracht te verlenen voor het laten afgieten van zes 

bronzen beelden aan het atelier Willem Noyons. 

  

20. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden mevrouw 

G. Blokker  en de heer E. 

Wagemaker (PvdA) inzake de 

Westfriese omringdijk (nr. 91) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

21. 
Provinciale bijdrage aan 

sanering riooloverstort strand 

Wijk aan Zee en Egmond aan 

Zee 

 

 

Het college besluit: 

1. Onder voorwaarde dat beide gemeenten uiterlijk 1 maart 2008 een plan met kritisch 

pad en ontwikkeling van rioollasten hebben opgesteld dat door de Gemeenteraad is 

goedgekeurd, aan Provinciale Staten voor te stellen: 

a. voor de sanering van de riooloverstorten op het strand bij Wijk aan Zee en 

Egmond aan Zee een subsidie te verlenen voor de periode 2008-2015 aan 

gemeente Beverwijk respectievelijk gemeente Bergen voor een jaarlijks 

bedrag van €30.625,- per gemeente; 

b. gedeputeerde staten op te dragen deze subsidie aan gemeente Beverwijk 

respectievelijk gemeente Bergen te verlenen op grond van artikel 4:23 lid 
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3 onder c van de Awb; 

c. hiermee af te zien van de renteloze lening van €3,5 miljoen zoals 

vastgesteld bij de Programmabegroting 2007; 

d. de provinciale subsidie aan de sanering van de riooloverstorten op het 

strand van Wijk aan Zee en Egmond aan Zee te verlenen voor 

waterkwaliteitsverbeterde maatregelen, onder de verplichtingen dat: 

- beide overstorten gesloten zijn  in 2015; 

- de gemeenten in 2015 aantoonbaar hebben voldaan aan de 

eisen zoals voortgekomen uit de ANWB nulmeting uit 2005 in 

opdracht van de provincie Noord-Holland. 

2. Bij de eerstvolgende begrotingswijziging de subsidie aan gemeente Bergen en 

gemeente Beverwijk voor een bedrag van maximaal € 245.000,- per gemeente op 

de Lijst Buiten Verordening met naam en toenaam op te nemen. 

 

  

22. 
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. 
- Oprichten van 17 vrijstaande woningen ten zuiden van de Oostermeerweg te 

Amstelveen,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “ Blaricummermeent Werkdorp”, gemeente Blaricum,  

- Bestemmingsplan “ Hoofddorp Pax 2006” , gemeente Haarlemmermeer,  

- Bestemmingsplan “ Herziening Duingebied/regeling strandrecreatie”, gemeente 

Castricum,  

- Bestemmingsplan “ Het Dode Eind e.o. gemeente Wijdemeren,  

 

  

23. 

Sturingsfilosofie nWRO 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het concept document ‘ Provinciale sturingsfilosofie ruimtelijke 

ordening Noord-Holland’  

- Deze notitie te sturen aan Provinciale Staten. 

  

24. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2007 (6) 

 

 

Het college besluit: 

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

stellen. 

  

25. 
Verlening tekortsubsidie aan 

de gemeente Zijpe voor 

inrichtingsschets Boskerpolder 

 

 

Het college besluit: 

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

gemeente Zijpe een tekortsubsidie te verlenen van maximaal € 7.800,--, exclusief 

BTW, voor de kosten van het laten opstellen van inrichtingsschetsen voor het 

natuurdeel van de Boskerpolder; 

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

6240,--; 

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

  

26.  
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Beslissing op bezwaar tegen 

weigering subsidie aan COV 

Amicitia voor uitvoering van “ 

Ein Deutsches Requiem” van 

J. Brahms en andere werken 

 

Het college besluit: 

- het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

27. 
Opheffing Regio Randstad 

 

 

Het college besluit: 

- De bijgevoegde brief met Statenvoordracht inzake de opheffing van het 

samenwerkingsverband Regio Randstad aan Provinciale Staten te sturen. 

  

28. 
UNA-Water als Economische 

Drager (WED) project 

“Herontwikkeing 

bedrijventerrein Lagedijk te 

Schagen fase 1”  

 

Het college besluit: 

- Haar besluit van 3 oktober 2006, nr. 2006-43918 (voordracht 87) inzake het UNA-

Water als Economische Drager (WED) project “Herontwikkeling bedrijventerrein 

Lagedijk te Schagen fase 1” te wijzigen en de kosten van projectonderdeel D van 

fase 1 toe te voegen aan de subsidiabele investeringskosten. 

  

29. 
Toetsing crisisbeheersingsplan 

Haarlemmermeer 

 

 

Het college besluit: 

1. de toetsingsbrief aan de gemeente Haarlemmermeer vast te stellen; 

2. de brief en het verslag van bevindingen te sturen aan de gemeente 

Haarlemmermeer; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

30. 

Toetsing beheersplan 

rampenbestrijding Zaanstreek-

Waterland 

 

 

Het college besluit: 

1. de toetsingsbrief aan het bestuur van de regio Zaanstreek-Waterland (ZW) vast te 

stellen; 

2. de brief en het verslag van bevindingen te sturen aan de regio ZW; 

3. Provinciale Staten hierover te informeren met brief aan PS. 

  

31. 

Passende beoordeling 

convenant vaarrecreatie 

Waddenzee 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de passende beoordeling van het convenant vaarrecreatie 

Waddenzee 

- Kennis te nemen van de conclusie die met betrekking tot de passende beoordeling 

in het convenant is verwoord. 

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

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 13, 28 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 19, 29, 30 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 23, 24 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 3, 4, 20, 21 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 1, 31 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 14, 16, 17, 18, 25 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 5, 6, 7, 26, 27 

F. Lengkeek tel. (023) 514 34 13 2 
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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. 27-11-2007 openbaar 

Datum:27-11-2007 


