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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 april 2008
Onderwerp

Besluit

1.
Wijziging gemeenschappelijke Het college besluit:
regeling Schadeschap
1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Gemeenschappelijke
Luchthaven Schiphol
Regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol, ondermeer inhoudende dat naast PS
ook GS deelnemer wordt aan de Regeling;
2. Aan Provinciale Staten als deelnemer aan de Gemeenschappelijke Regeling voor te
stellen eveneens in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.
3. Hiertoe de Voordracht en ontwerpbesluit vast te stellen.
2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) omtrent
aanrijtijden ambulances
(nr.13)

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Vaststelling programma kleine Het college besluit:
infrastructuur 2008
1. Op basis van de vigerende subsidieverordening verkeer en vervoer conform
artikel 4:23, derde lid onder a. Awb. een subsidieplafond vast te stellen voor
het programma kleine infrastructuur 2008;
2. Een totaalbedrag van € 16.022.103,- in te zetten op het programma kleine
infrastructuur 2008;
3. De subsidieplafonds voor het programma kleine infrastructuur op te hogen
naar:
• Haarlem-IJmond
€ 5.787.184,• Gooi en Vechtstreek
€ 3.548.896,• Noord-Holland Noord
€ 6.686.024,Het subsidieplafond van Noord-Holland Noord wordt
uitgesplitst in drie regio’s
Kop van Noord Holland
€ 2.005.807,West-Friesland
€ 2.005.807,Noord Kennemerland
€ 2.674.409,4. De prioritering van de projecten per regio en de maximale financiële bijdrage
per project vast te leggen.
4.
Nuon; brief inzake
aandelenbelang NoordHolland

5.
Beantwoording statenvragen
van de heren van Oeveren en
van Poelgeest (PvdD) omtrent
muskusrattenbestrijding (nr.
12)

Het college besluit:
- de brief naar Nuon te verzenden waarin het standpunt van de Provincie NoordHolland over het aandelenbelang in Nuon is verwoord;
- Een afschrift van de brief te zenden aan Provinciale Staten.

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Instemming met de werkwijze Het college besluit:
1. In te stemmen met de gezamenlijke interprovinciale werkwijze en geselecteerde
inzake het blauwboek
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Maritiem Beleid
2.
3.
7.
Deelname WaterExpo 2010
Regio Amsterdam

8.
Verkenning
compartimentering Centraal
Holland

acties ten aanzien van het Europees maritiem beleid.
De provinciale organisatie, inclusief de lobbyisten, op te dragen de acties uit te
voeren, zoals in de bijlage bij de nota is aangegeven.
Provinciale Staten door middel van brief te informeren.

Het college besluit:
1. Ten aanzien van deelname aan de WaterExpo Regio Amsterdam 2010 dat de
provincie wel deelneemt aan de WaterExpo;
2.
a. de Stichting Amsterdam WaterExpo 2010 te informeren over de
provinciale bereidheid in principe met een aantal projecten/ activiteiten,
als (mede-)trekker, deel te willen nemen aan de beoogde WaterExpo 2010
Regio Amsterdam. Daarbij de volgende te noemen:
• themapaviljoen The Sea te IJmuiden
• enkele projecten/activiteiten die een relatie hebben met
de Stelling van Amsterdam (deels bekend en deels nog
nader te bepalen)
• project IJdijken
b. In de brief aan de Stichting een voorbehoud te maken ten aanzien van de
daadwerkelijke uitvoerbaarheid van deze projecten en de besluitvorming
over de financiële consequenties.
c. De Stichting Amsterdam WaterExpo 2010 tevens te laten weten beperkte
participatie in een of meer van de volgende projecten/ activiteiten te
zullen overwegen, nadat meer duidelijkheid is ontstaan over de
daadwerkelijke realisering en feitelijke invulling:
• Activiteiten locatie Amsterdam
• Activiteiten locatie Schiphol
• Informatiecentrum sluizencomplex IJmuiden
• Waterfoo(d)tprint Village
• Themapaviljoen Water en Energie
d. Voor de bij 2a en 2c. genoemde projecten thans nog geen bedrag te
noemen en daarover een besluit te nemen indien en voor zover
daadwerkelijk tot participatie in een of meer projecten wordt besloten.
e. Gedeputeerde Kruisinga te mandateren
• namens de provincie, in het kader van de “go/no go”-beslissing
inzake WaterExpo, zonodig te besluiten over een beperkte
wijziging van de provinciale inbreng t.o.v. datgene wat hiervoor
bij ontwerpbesluit 2a en 2c is verwoord;
• Provinciale Staten schriftelijk over voorgaande besluiten te
informeren, indien en zodra een “go”-besluit t.a.v. de
WaterExpo is genomen, dat door de provincie wordt
ondersteund.
f. De Stichting Amsterdam WaterExpo 2010 te informeren door middel van
brief.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de verkenning naar compartimentering van Centraal Holland
die in het kader van het Urgentie Programma Randstad is opgesteld en in te
stemmen met het voorstel om samen met de provincie Zuid-Holland de minister
van Verkeer en Waterstaat te informeren over de (proces)voortgang;
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2.

9.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden de heren
van Oeveren en van Poelgeest
(PvdD), omtrent afschot van
ganzen rond Schiphol (nr.17)

De gedeputeerde Water te mandateren voor het opzetten van een vervolgstudie in
samenwerking met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de
gedeputeerde water van Zuid-Holland.

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
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.
- Windturbine Zuid Zijperweg 30 te Wieringerwaard, gemeente Anna Paulowna,
- Legaliseren vier duinbalkons en strandopgang aan de Boulevard te Egmond aan
Zee, gemeente Bergen,
- Verplaatsen en uitbreiden winkelcentrum De Riepel te Julianadorp, gemeente Den
Helder,
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

L. van Hees
A. Hespe
M. Lansdaal
H. IJskes
K. Grevers
J. Duin
L. Kaal

tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 38 33

over de nummers:
4
2
1, 10
5, 6, 7
3
9
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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