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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

De interprovinciale 

vergelijking zoals door het 

ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

opgesteld 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport “De provinciale financiën 2008”.  

2. Naar aanleiding van dit rapport een brief te sturen aan Provinciale Staten, het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de colleges van 

Burgemeester en Wethouders in de provincie Noord-Holland en aan het 

Interprovinciaal Overleg 

3. De portefeuillehouder te machtigen de brieven te redigeren. 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid de heer G. 

Massom (PvdA) inzake 

Rekeningrijden (nr. 58) 

 

Het college stelt de antwoorden vast.  

  

3. 

Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid de heer H. 

Binnema (GroenLinks) inzake 

OV Taxi in het IJmondgebied 

(nr. 59) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 

Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid de heer H. 

Putters (SP) over de OV Taxi 

Zuid Kennemerland/IJmond 

(nr. 60) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Reactie brief Chipshol van 5-

11-2008  

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te hebben genomen van de brief van Chipshol Holding BV, waarin zij 

vragen om een reactie op de in opdracht van Chipshol uitgevoerde ‘Studie naar de 

beste variant voor omlegging van de N201’; 

2. In een reactie namens de provincie vast te stellen dat kennis is genomen van de 

studie, dat ook de provincie een aantal varianten voor de omlegging Schiphol-Rijk 

in onderzoek heeft, dat Gedeputeerde Staten begin 2009 besluiten over een 

eventueel alternatief voor het tracé van deze omlegging, maar dat de definitieve 

besluitvorming afhangt van het standpunt van de minister; 

3. De huisadvocaat opdracht te geven en te machtigen om namens de provincie het 

antwoord aan Chipshol te verzenden. 

 

  

6. 
OV autoriteit Randstad 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Contract Bestuursovereenkomst OV Samenwerking Plus 
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Onderwerp 

 

Besluit 

en OV Bureau Randstad 

2. In te stemmen met de inhoud van het door het bestuurlijk duo (dhr. L. Verbeek en 

mw. T. Huizinga) op 27 oktober jl. getekende contract om te komen tot 

intensivering van de bestuurlijke samenwerking en tevens tot de oprichting van een 

OV Bureau Randstad en de portefeuillehouder Vervoer, gedeputeerde C. Mooij te 

mandateren om uitwerking te geven aan dit besluit en de bestuursovereenkomst 

t.z.t. namens de provincie Noord-Holland. 

3. Bij Lentenota 2009 een besluit te nemen over de dekking van de onvermijdelijke 

kosten verbonden aan het oprichten van een OV Bureau Randstad 

4. Gedeputeerde Mooij te mandateren op basis van het genomen besluit Provinciale 

Staten te informeren. 

  

7. 

Motie 9-15 / Convenant 

Mobiliteitsmanagement 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Convenant Mobiliteitsmanagement 

2. In te stemmen met de reactie op motie 9-15 en deze reactie via brief door te 

geleiden naar Provinciale Staten. 

  

8. 

Voorfinanciering visie 

haveninrichtingsplannen 

Convenant Vaarrecreatie 

Waddenzee 

 

 

Het college besluit: 

1. Ten behoeve van de uitvoering van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee de 

visie voor het opstellen van haveninrichtingsplannen voor de Waddenhavens voor 

1/3 voor te financieren en dit bij een succesvolle subsidieaanvraag bij het 

Waddenfonds met de betreffende gemeenten te verrekenen. 

2. Dit besluit alleen ten uitvoer te brengen indien de colleges van Gedeputeerde Staten 

van Friesland en Groningen een gelijkluidend besluit nemen. 

3. Het dagelijks bestuur van de Vereniging van de Waddenzeegemeenten van dit 

besluit middels brief op de hoogte te stellen.  

4. In deze brief tevens het dagelijks bestuur van de Vereniging van de 

Waddenzeegemeenten te verzoeken een subsidieaanvraag te doen bij het 

Waddenfonds voor het opstellen van de haveninrichtingsplannen en de kosten van 

de visie hierin mee te nemen. 

  

9. 

5
e
 programmabegrotings-

wijziging 2008 (slotwijziging) 

 

 

Het college besluit: 

a. De ontwerp 5
e
 programmabegrotingswijziging 2008 vast te stellen; 

b. De 5
e
 programmabegrotingswijziging 2008 ter vaststelling toe te zenden aan 

Provinciale Staten voor de vergadering van 15 december 2008.  

  

10. 

Cultuurconvenant 2009-2012 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het concept Cultuurconvenant tussen minister Plasterk vn OCW 

en Landsdeel West (bestaande uit gemeente Haarlem, gemeente Leiden, Provincie 

Zuid-Holland en Provincie Noord-Holland) voor de periode 2009-2012; 

2. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen om eventuele wijzigingen van 

redactionele aard namens GS in de tekst van het Cultuurconvenant aan te brengen; 

3. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen om dit convenant te onderteken. 

  

11.  
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Onderwerp 

 

Besluit 

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. 

- Het realiseren van een woongebouw met parkeerkelder aan de Westzijde 246 tot en 

met 252 te Zaandam, gemeente Zaanstad,  

 

  

12. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2008 (10) 

 

 

Het college besluit: 

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

stellen; 

- PS met brief hierover te informeren. 

  

13. 

Wijziging Reglement 

Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier 

 

 

Het college besluit: 

- Tot de taak van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier behoort niet 

langer de wegentaak in de gemeente Amsterdam. In verband hiermee wordt de bij 

het Reglement van bestuur voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

2008 behorende kaart, bedoeld in artikel 3 eerste lid van dit reglement, vervangen 

door een nieuwe kaart, conform de kaart in de bijlage 1 (de bijlage 1 is het 

ontwerpbesluit met kaart en toelichting); 

- Het ontwerpbesluit van maandag 15 december 2008 tot maandag 26 januari 2009 ter 

inzage te leggen; 

- Het ontwerpbesluit te sturen naar het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met het verzoek het 

ontwerpbesluit met kaart en toelichting ter inzage te leggen; 

- Het ontwerpbesluit te sturen naar het stadsdeel Amsterdam -Noord met het verzoek 

het ontwerpbesluit met kaart en toelichting ter inzage te leggen; 

- De portefeuillehouder te machtigen redactionele wijzigingen in het ontwerpbesluit 

aan te brengen voor de ter inzage legging. 

  

14. 

Goedkeuring 

kostentoedelingsverordening 

Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) 

 

 

Het college besluit: 

- goedkeuring te verlenen aan de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier 2009, zoals deze op 8 oktober 2008 is vastgesteld door 

het college van hoofdingelanden van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier; 

- dit besluit bij brief aan het Hoogheemraadschap mede te delen. 

  

15. 

Vaststelling van het 

uitvoeringsconvenant Kansen 

voor West (EFRO) 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het “Uitvoeringsconvenant Operationeel Programma Kansen 

voor West – Het West-Regio Programmadeel” en het convenant namens de 

Provincie aan te gaan.  

2. In te stemmen met het project “Technische Bijstand Kansen voor West”.  

3. Het uitvoeringsconvenant ter informatie door te sturen aan PS. 

 

  

16. 

Toetsen rampenplannen 

 

Het college besluit: 
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Onderwerp 

 

Besluit 

 1. de toetsingsbrieven aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Schagen, 

Heerhugowaard, Enkhuizen, Wervershoof, Koggenland, Stede-Broec vast te 

stellen; 

2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 

  

17. 

Decharge Programma  

e-Provincies 

 

 

Het college besluit: 

1. akkoord te gaan met het verlenen van de gevraagde decharge aan Stichting ICTU; 

2. de heer J. Franssen, in zijn rol van commissaris van de Koningin van de provincie 

Zuid-Holland te machtigen namens uw college de dechargeverklaring te 

ondertekenen. 

  

18. 

Wijziging subsidieplafonds 

2008 van de deelverordening 

restauratie en onderhoud 

onroerende monumenten 

Noord-Holland 2005  

 

 

Het college besluit: 

1. het subsidieplafond voor de eerste tender 2008 bestemd voor de deelverordening 

restauratie en onderhoud onroerende monumenten Noord-Holland 2005 

kanjermonumenten van € 211.600,- te verlagen met een bedrag van € 40.000,- en 

vast te stellen op € 171.600,-. 

2. het subsidieplafond voor de tweede tender 2008 bestemd voor kanjermonumenten 

van € 141.216,- te verhogen met een bedrag van € 40.000,- en vast te stellen op € 

181.216,-. 

3. het subsidieplafond van de eerste tender 2008 restauratie onroerende monumenten 

van € 182.800,- te verlagen met een bedrag van € 15.000,- en vast te stellen op € 

167.800,-. 

4. het subsidieplafond van de tweede tender 2008 restauratie onroerende monumenten 

van € 121.874,- te verhogen met een bedrag van € 15.000,- en vast te stellen op € 

136.874,-. 

5. de gewijzigde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

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

 

  over de nummers: 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 16 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 10, 18  

M. Lange tel. (023) 514 36 41 1, 9, 11, 12 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 8, 13, 14, 15 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 3, 4, 5, 6, 7 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 17 

  

 

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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