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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Verkenning Kansen met krimp 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de Krimpkansenkrant, het resultaat van de collegebrede 

verkenning Kansen met krimp, en deze te betrekken bij het opstellen van de 

Structuurvisie. 

- De portefeuillehouder te machtigen dit stuk als onderlegger te gebruiken voor de 

verdere discussie met de regio Noord-Holland Noord.  

  

2. 

Toetsingskader Natura 2000 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het standpunt van LTO Noord dat de ontwerp 

aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000 gebieden in Laag Holland en de 

Oostelijke Vechtplassen in strijd zijn met de europese regelgeving (Vogel- en 

Habitatrichtlijn). 

2. Hierin geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze op genoemde 

aanwijzingsbesluiten, dan wel het aanpassen van het huidige beleid ten aanzien van 

het opstellen van beheerplannen voor genoemde gebieden of de 

vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. 

  

3. 

Subsidieaanvraag 

veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland 

 

 

Het college besluit: 

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

veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland eenmalig een subsidie te verlenen van 

maximaal € 20.000,- in het kader van de voorbereiding op en deelname aan de 

landelijke TMO- oefenweek in november 2008; 

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

  

4. 

Verkenning Costa Hollanda 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de resultaten van de Verkenning Costa Hollanda. 

- Kennis te nemen van het vervolgtraject in het kader van de Kustvisie. 

  

5.  

Aanpassingen en aanvullingen 

in de bestuursovereenkomst 

ILG 

Het college besluit: 

1. De minister als coördinerend bewindspersoon voor het ILG per brief te berichten 

dat GS instemmen met de voorgestelde aanpassingen en aanvullingen op de 

bestuursovereenkomst ILG. 

  

6. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2008 (8) 

 

 

Het college besluit: 

- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2008 vast te 

stellen; 

- PS per brief hierover te informeren. 

  

7. 
Verslag van handelsmissie 

naar Hong Kong, Macau en 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het verslag van de door de provincie georganiseerde 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Qingdao- augustus 2008  

 

handelsmissie onder leiding van de heer Hooijmaijers naar Hong Kong, Macau en 

Qindao (augustus 2008). 

2. Kennis te nemen van het verslag van een aantal besprekingen c.a. dat de heer 

Hooijmaijers aansluitend aan de missie op uitnodiging in China en Hong Kong 

heeft gevoerd. 

3. Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

8. 

Beslissing op bezwaar van 

Zernike Group Holding B.V. 

te Groningen tegen het besluit 

van 17 april 2008, nr. 2008-

19406, waarbij de aan Zernike 

Group Holding B.V. voor het 

project Sea-side Technology 

& Innovation Fund (STIF b.v.) 

verleende tekortsubsidie is 

vastgesteld op nihil en het 

verleende voorschot van € 

150.000,-- wordt 

teruggevorderd  

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen; 

2. het bezwaar tegen de overwegingen in het bestreden besluit dat de bedrijven 

waaraan daadwerkelijk leningen zijn verstrekt niet in Noord-Holland zijn gezeteld, 

gegrond te verklaren; 

3. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren; 

4. de bestreden beslissing van 17 april 2008, nr. 2008-19406 niet te herroepen. 

  

9. 

Beslissing op bezwaar van 

Stichting De Kunst te Alkmaar 

tegen het besluit van 24 april 

2008, nr. 2008-61021, waarbij 

een periodieke tekortsubsidie 

is verleend ten behoeve van 

het Activiteitenplan 2008  

 

Het college besluit: 

1. bezwaarde in haar bezwaar te ontvangen; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 24 april 2008, nr. 2007-61021 niet te herroepen. 

  

10. 

Programma ambtsbezoek 

cvdK aan de gemeente 

Wervershoof op 10-10-2008  

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van 

de Koningin aan de gemeente Wervershoof op 10 oktober 2008. 

  

11. 

Provinciaal toetsingskader 

groepsrisico bij ruimtelijke 

ontwikkelingen voor gemeente 

en provincie 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van het “Toetsingskader groepsrisico bij 

ruimtelijke ontwikkelingen voor gemeente en provincie”. 

2. Het toetsingskader zoals vastgesteld op 4 oktober 2005 met kenmerk 2005-44299 in 

te trekken. 

3. De gemeenten, milieudiensten en regionale brandweerorganisaties in Noord-

Holland hiervan in kennis te stellen. 

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

B. Adema tel. (023) 514 46 39 8 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 10 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 2, 11 
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A. Hespe tel. (023) 514 35 47 1, 9  

M. Lange tel. (023) 514 36 41 6, 7 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 4 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 5 

  

 

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 07-10-2008 openbaar 

Datum:07-10-2008 


