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Besluit

1.
Provinciale Milieuverordening Het college besluit:
tranche 5a (PMV)
- De reactienota, ter beantwoording van ingebrachte zienswijzen op de PMV tranche
5a tijdens de periode van ter inzage legging (11/02 t/m 23/03/2008), vast te stellen.
- De voordracht aan Provinciale Staten voor tranche 5a, waarin de aanpassingen uit
de Reactienota zijn verwerkt, vast te stellen;
- De voordracht ter besluitvorming door te geleiden aan Provinciale Staten;
- Na vaststelling van het besluit door Provinciale Staten, de wijziging van de
Provinciale Milieuverordening alsmede de doorlopende, integrale tekst van tranche
5a te publiceren in het Provinciaal Blad.
2.
Reactie GS op
initiatiefvoorstel provinciaal
duisternisbeleid

3.
Vaststelling actualisatie
Regionaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit Noordvleugel
(RSL Noordvleugel)

Het college besluit:
Als reactie op het initiatiefvoorstel van GroenLinks “Kom op voor de duisternis”het
onderwerp licht en duisternis als apart thema op te nemen in het nieuwe Provinciaal
Milieubeleidsplan (PMP) en daarmee de politieke afwegingen rond dit thema.
- Het voorstel om jaarlijks mee te doen aan de Nacht van de Nacht over te nemen en
op de eerstvolgende Nacht van de nacht op 25 oktober 2008 de lichten van de
provinciale kantoorgebouwen te doven.
- Een persbericht uit te doen over de deelname aan de Nacht van de nacht.
- De brief aan te bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Het actualisatiedocument RSL Noordvleugel en het geactualiseerd RSL
Noordvleugel met de daarin opgenomen ruimtelijke en infrastructurele projecten en
voorgenomen maatregelen vast te stellen;
2. Het geactualiseerd RSL NV ter informatie naar de commissie WAMEN te sturen;
3. Om het geactualiseerd RSL Noordvleugel en erratum middels brief aan de minister
van VROM aan te bieden;
4. Om de verantwoordelijke gedeputeerde, de heer Heller te machtigen tot het
aanbrengen van eventuele noodzakelijke vorm- en inhoudelijke wijzigingen zonder
financiële consequenties;
5. Om vanuit de Provincie Noord-Holland ambtelijk een bijdrage te leveren aan de
informatiebijeenkomst op 7 oktober 2008 over het NSL en RSL Noordvleugel.

4.
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
- Het bouwen van een woonhuis met garages aan de Zuid-Schalkwijkerweg 35a te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Haarlem, gemeente Haarlem,
5.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2008 (7)

Het college besluit:
- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2008 vast te
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6.
Subsidieverlening restauratie
provinciale monumenten

7.
Bestuursovereenkomst
‘Herontwikkeling
Vuurtoreneiland Fort
Durgerdam’

8.
Verlenging looptijd
Handhavinguitvoerings
programma 2007-2008
9.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer
D.C.J.M. Wellink (SP) inzake
circuit Zandvoort (nr. 45)
10.
Ophoging krediet
anticiperende grondaankopen

stellen;
PS met brief hierover te informeren.

Het college besluit:
1. Artikel 20 (afwijkingsbevoegdheid) van de Deelverordening restauratie en
onderhoud onroerende monumenten Noord-Holland 2005 toe te passen bij de
ingediende subsidieverzoeken voor restauratie van provinciale monumenten voor
de 1e en 2e tranche 2008;
2. De sectormanager van Sector Subsidies te machtigen om dit besluit uit te voeren.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de bestuursovereenkomst ‘Herontwikkeling Vuurtoreneiland
Fort Durgerdam’, welke is opgesteld tussen Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk
Gebied, gemeente Amsterdam/stadsdeel Noord, Stichting Nationaal Landschap
Laag Holland en de provincie;
2. dat gedeputeerde R. Kruisinga, portefeuillehouder Stelling van Amsterdam, de
bestuursovereenkomst namens de provincie zal tekenen.

Het college besluit:
- De looptijd van het huidige Handhavinguitvoeringsprogramma 2007-2008 met één
jaar te verlengen tot 1 januari 2010.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
De Staten door middel van de Najaarsnota een voorstel te doen om het krediet
anticiperende aankopen tijdelijk met een bedrag van € 35 mln. op te hogen, totdat de
terreinen Crailo en Jaagweg weer zijn verkocht.

11.
Overeenkomst jeugdzorg IPO- Het college besluit:
ministerie J&G
1. kennis te nemen van het voorstel “Overeenkomst Rijk-IPO over budget 2008-2009
en te leveren prestaties uiterlijk 31 december 2009” en het advies van IPO-SB
daarover;
2. vast te stellen dat de in het voorstel gestelde voorwaarden en de financiële dekking
in 2008 en 2009 onvoldoende garantie bieden dat de prestaties kunnen worden
geleverd om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken en de
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3.

4.

5.

geprognosticeerde groei van de vraag op te vangen;
vast te stellen dat het voorstel voor de overeenkomst impliceert dat de provincie
Noord-Holland in 2008 en 2009 een inzet uit autonome middelen pleegt voor de
jeugdzorg van € 4 miljoen en dat hieraan ruimschoots kan worden voldaan op basis
van het bestaand beleid voor 2008 en voor 2009 reeds ontwikkeld beleid;
onder voorwaarden positief te oordelen over het sluiten van een overeenkomst, nog
niet akkoord te gaan met de uitkomst van het overleg IPO-minister op 1 september
2008 en de minister voor Jeugd en Gezin te vragen duidelijkheid te verschaffen
over de condities waaronder de prestatieafspraak kan worden gerealiseerd.
PS conform concept brief te informeren.

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

L. van Hees
A. Hespe
M. Lansdaal
J. Duivenvoorde

tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13

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

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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