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Besluit

1.
Voorstel om gebruik te maken Het college besluit:
van de eerste
1. In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule
uitzonderingsclausule (6a) van
overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt a van de aanbestedingsregels
inzake opdracht tot:
de provinciale
aanbestedingsregels voor
- extra werkzaamheden t.b.v. het bestekgereed maken van de meubilering,
aanvullende werkzaamheden
verlichting, stoffering, akoestiek, kunst en installaties conform de offerte
van de restauratiearchitect
R3347 PA 20070112 HP EJ van architectenbureau Satijnplus en
Verlaan&Bouwstra.
2. Toestemming te verlenen aan het hoofd sector Facilitaire dienstverlening om
Satijnplus en Verlaan&Bouwstra opdracht te verlenen tot het uitvoeren van de in de
offerte genoemde werkzaamheden.
2.
Sponsoring Koninklijke
Holland Beker

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid D. Graatsma
(SP) over omvang
personeelsaantallen bij de
provincie
4.
Marketing en promotie
Toerisme Noord-Holland

Het college besluit:
1. De Koninklijke Holland Beker te sponsoren voor een bedrag van € 25.000 (incl.
BTW) uit het sponsorbudget.
2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een
sponsorovereenkomst. De directeur Middelen hiervoor te mandateren.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
Conform zijn voornemens in het collegeprogramma om te komen tot een samenhangend
toeristisch promotiepakket voor de belangrijkste toeristische speerpunten en de
evaluatie van de toeristische promotie door ATCB/ Toerisme Noord-Holland;
1. Kennis te nemen van het Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en
promotie Toerisme Noord-Holland 2007-2010,
2. Het strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie Toerisme
Noord-Holland 2007 aan te bieden aan Provinciale Staten, met het voorstel
om het ter oriënterende bespreking te agenderen in de commissie
WAMEN,
3. Te onderzoeken hoe de relatie met ATCB/ Toerisme Noord-Holland t.b.v.
de uitvoering van het onder 1 en 2 bedoelde programma voor de
Marketing en Promotie van het toerisme in Noord-Holland moet worden
aangepast lettend op de daarop van toepassing zijnde Europese
regelgeving,
4. De lopende subsidieverleningen aan ATCB tot en met 2006 , conform
mandaat, door afdeling SHV af te laten handelen zoals verwoord in de
bijgevoegde notitie waarbij
- de drie lopende verleningen voor de activiteit Amsterdam Plus 2004 t/m
2006 worden, in tegenstelling met de gebruikelijke werkwijze van het per
boekjaar vaststellen, samengetrokken en in één beschikking vastgesteld;
- bij de vaststelling van alle lopende subsidieverleningen wordt uitgegaan
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van het vaststellen van de subsidie exclusief BTW-kosten;
- bij de vaststelling van de subsidie voor de activiteit Amsterdam Plus
gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule in de Asn (art. 24)
omdat er wordt afgeweken van bepaalde artikelen in de Asn: zijnde de
indiening van aanvraag tot vaststelling binnen drie maanden na afloop
periode waarover subsidie is verstrekt (art. 18 lid 1) en de maximale
termijn waarbinnen GS de subsidie moet vaststellen (art. 19 lid 1).

5.
Vaststelling beleidsregels
nadeelcompensatie
infrastructurele werken

6.
Subsidieverzoek BELgemeenten

7.
Waddenzee, vergadering
Regionaal College
Waddengebied 4 juni 2007

Het college besluit:
1. vast te stellen de Regeling Nadeelcompensatie Infrastructurele Werken provincie
Noord-Holland 2007.
2. de regeling uitsluitend van toepassing te verklaren op verzoeken die vanaf de dag
van inwerkingtreding van de regeling worden ingediend.
3. de regeling z.s.m. te publiceren in het Provinciaal Blad.
4. aan de directeur B&U mandaat te verlenen voor het benoemen van
schadedeskundigen als bedoeld in artikel 7 van de regeling.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brieven van de BEL-gemeenten d.d. 25 oktober 2006 en
GS Utrecht d.d. 20 maart 2007;
2. Een eenmalige subsidie te verlenen van maximaal € 67.500,- voor de voorbereiding
van het BEL-samenwerkingsverband;
3. Het subsidieverzoek verder af te handelen door SHV.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal College Waddengebied (RCW)
van 4 juni 2007.
2. In te stemmen met het Projectplan ten behoeve van het opstellen van het beheerplan
Natura 20000 Waddengebied en de aansturing door de RCW regisseurs, maar
omdat Noord-Holland geen initiërend bevoegd gezag is hiervoor geen geld
beschikbaar te stellen en een alleen de minimaal noodzakelijke menskracht
hiervoor te leveren.
3. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de afsprakennotitie
“Verantwoord droogvallen in de Waddenzee” en de daaraan gekoppelde erecode
“Wad ik heb je lief” met 4 jaar of zoveel korter of langer als nodig.
4. In te stemmen met het concept handhavingsprogramma 2007.
5. Ten aanzien van het landschap en culturele erfgoed van de waddenregio:
• de individuele verbondenheid en verantwoordelijkheid te
onderschrijven;
• een voorbehoud te maken ten aanzien van het op zich nemen
door het RCW van een coördinerende en stimulerende rol t.a.v.
het landschapsbeheer.
• in te stemmen om structureel aandacht te besteden aan dit thema
in het RCW;
• in te stemmen om de kansen en bedreigingen van het
cultuurlandschap te betrekken bij het opstellen van het B&OPlan Waddengebied
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6.
7.
8.

9.

8.
Tender

In te stemmen met het concept nominatie dossier Waddenzee als Werelderfgoed.
In te stemmen met het Plan van aanpak voor de ontsluiting van waddenkennis.
Ten aanzien van het Convenant Vaarrecreatie in te stemmen met de volgende
punten:
• een zo'n breed mogelijk ondertekening van het convenant;
• het convenant op te nemen in het B&O-plan;
• om namens alle bij het RCW aangesloten partijen te besluiten
het ministerie van VROM te vragen het convenant juridisch te
toetsen;
• om wanneer een RCW-partner in mandaat tekent, de procedure
voor de ondertekening zelf te organiseren.
In te stemmen met de concept RCW begroting voor 2008 en conform 2007
vooralsnog uit te gaan van een bijdrage van N-H van 10% in de kosten, gedekt in
de provinciale begroting 2008 onder ‘Coordinatie beleid en beheer Waddenzee’. Bij
de discussie over de verdeling van de kosten ook de te maken kosten voor het
thema recreatie te betrekken.

Het college besluit:
- Aan PS voor te stellen, de prioritering voor de Tender Water vast te stellen op het
thema Waterkwaliteit samen met alle andere beleidsterreinen.

9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- Voor het aanleggen van op- en afritten en het plaatsen van een geluidscherm aan de
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Nieuwe Leeuwarderweg naar de Nieuwe Purmerweg te Amsterdam,
- Ten behoeve van het bouwen van de Schoterbrug over het Spaarne, gemeente
Haarlem,
- Ten behoeve van het realiseren van het plan Schiphol Real Estate, gemeente
Haarlemmermeer,
- Veranderen voorgevel en wijzigen inrichting perceel Breelaan 3 te Bergen,
- Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van de Tesselschadekerk te
Hilversum tot woning inclusief de bouw van een binnen en buiten gelegen
zwembad,
- Ten behoeve van het oprichten van een woning met loods aan de Noorderweg naast
nummer 5 in Beverwijk,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan Wormer-West, gemeente Wormerland,
10.
Nieuw besluit over
bestemmingsplan De
Eenhoorn Stadsdeel Oost
Watergraafsmeer, Amsterdam

Het college besluit:
1. reclamanten genoemd onder 1, 2 en 3 ( G. J. M. van Odijk) mede te delen dat hun
bedenkingen in de beschouwing zijn betrokken, maar dat deze geen aanleiding
hebben gegeven aan een onderdeel van het plan goedkeuring te onthouden;
2. reclamanten genoemd onder 3 ( W.G. Cornelisse) en 4 mede te delen dat hun
bedenkingen niet in de beschouwing zijn betrokken;
3. goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan De Eenhoorn.
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11.
Subsidieverlening Stichting
De Kustbus ten behoeve van
de exploitatie van de Kustbus
op het traject Petten-Den
Helder (seizoen 2007)

12.
Anders Betalen voor
Mobiliteit

Het college besluit:
1. aan de Stichting De Kustbus te Sint-Maartenszee een incidentele tekortsubsidie te
verlenen van € 93.319,37 voor de exploitatie van de Kustbus op het traject PettenDen Helder (seizoen 2007);
2. in afwijking van de algemene subsidieverordening een voorschot uit te betalen van
100% van het verleende subsidiebedrag;
3. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

Het college besluit:
- In te stemmen met voorliggende brief aan PS, waarin wordt aangegeven op welke
manier wordt omgegaan met de invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit.

13.
Randstad Kracht – Randstad
inzet voor Rijks
Urgentieprogramma Randstad

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van het document Randstad Kracht – Randstad inzet
voor Rijks Urgentieprogramma Randstad
2. In te stemmen met het door de G4P4 aanbieden van dit document Randstad Kracht –
Randstad inzet voor Rijks Urgentieprogramma Randstad aan de Minister van
Verkeer en Waterstaat, projectminister Urgentieprogramma Randstad als input voor
de Rijks Urgentieprogramma Randstad
3. In te stemmen met de tekst: Samenhangend verkeer- en vervoerbeleid en
netwerkgerichte uitvoering in de Randstad zijn voorwaarden voor het realiseren van
het bereikbaarheidsdoel. Een randstadautoriteit voor verkeer en vervoer of delen
ervan, verdient serieuze overweging. Met nadruk adviseren we om de voorwaarden
en consequenties van een randstadautoriteit voor verkeer en vervoer met spoed te
(laten) doordenken. Besluitvorming dient op basis van de uitkomst van deze
verkenning plaats te vinden. Dit staat vanzelfsprekend de voorgenomen uitvoering
van en besluitvorming over projecten niet in de weg.’
4. In te stemmen met de afspraak om het document te verzenden aan de leden van
provinciale staten.

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

B.Adema
R.Fillet
M. Lansdaal
K. Grevers
K. van Eerde

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 31 80

over de nummers:
2, 3, 4, 13
1
9, 10
5, 6, 11, 12
7, 8

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.
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