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Besluit 

  

1. 

Verlenen subsidie 

FaunaBeheerEenheid 2008 

onder gebruikmaking 

hardheisclausule Asn en 

budgettair neutrale 

begrotingswijziging 

productenraming  

 

 

Het college besluit: 

1. een periodieke tekortsubsidie ad € 118.000,- inclusief BTW te verlenen aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) voor de uitvoering van haar activiteiten 

2008; 

2. in afwijking van de Beleidsregel procedure begrotingssubsidies Noord-Holland 

2006 afdeling 4.2.8 van de Awb inzake per boekjaar verstrekte subsidies niet van 

toepassing te verklaring op deze subsidieverlening 

3. bij deze subsidieverlening, onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene 

subsidieverordening Noord-Holland 1998 (Asn) opgenomen 

afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te geven aan artikel 12 van de Asn inzake 

de indieningstermijn voor periodieke subsidies; 

4. een budgettair neutrale begrotingswijziging binnen de productenraming 2008 te 

accorderen zoals geformuleerd in de financiële bijlage (plus het 

budgetoverhevelingsformulier); 

5. de portefeuillehouder financiën te machtigen het bedrag ter beschikking te stellen 

en het via de geëigende procedure voor te leggen aan PS. 

6. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.  

  

2. 

Afwikkeling Fonds Package 

deal voormalig Provinciaal 

Ziekenhuis Santpoort. 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met instandhouding van het Fonds Package deal totdat de 

grondwater- en bodemsanering van het terrein van het voormalig Provinciaal 

Ziekenhuis Santpoort ten genoegen van de eigenaar van het PZS- terrein is 

uitgevoerd; 

2. het college Sanering Ziekenhuisvoorzieningen en de betrokken 

ziektekostenverzekeraars hierover te berichten. 

  

3. 

Prealabele vraag MOB-

complexen gemeente Bergen 

 

 

Het college besluit: 

1. Een brief te versturen naar het college van de gemeente Bergen waarin wordt 

aangegeven: 

- niet te kunnen instemmen met de plannen voor een functiewijziging van 

het MOB-complex Bergen ten behoeve van een sportcomplex met 

bijbehorende voorzieningen en enkele atelierwoningen; 

- onder voorwaarden wel te kunnen instemmen met een functiewijziging 

van het MOB-complex Egmond aan de Hoef voor bedrijvendoeleinden.  

2. Een integraal gebiedsprogramma te starten voor het landelijk gebied tussen Bergen, 

Egmond, Heiloo en Alkmaar, gekoppeld aan de gebiedsvisie die de gemeente 

Bergen opstelt en ten behoeve van de provinciale Structuurvisie. 

3. Een gebiedsontwikkelingsproject MOB-complex Bergen-Egmond te starten, 

waarbij gedeputeerde Visser optreedt als coördinerend portefeuillehouder. 

  

4. 

Kaderstellende notitie 

 ‘ Provinciale sturingsfilosofie 

en provinciaal belang voor de 

ruimtelijke ordening’  

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met voorgestelde sturingsfilosofie: de provincie ziet een belangrijke 

regisserende rol voor haar weggelegd bij het oplossen van regionale ruimtelijke 

vraagstukken en is bereid bij de uitvoering van het ruimtelijke beleid gemeenten op 

diverse manieren te faciliteren of ontwikkelingen te stimuleren; 

- in te stemmen met voorgestelde invulling van het begrip provinciaal belang: criteria 
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/ ingrediënten die het kader voor het begrip provinciaal belang vormen zijn: er is 

sprake van een wettelijke taak, van juridische doorwerking van Europees- / 

Rijksbeleid, van financiële betrokkenheid, van een provinciale hoofdstructuur / 

gemeentegrens overschrijdende effecten, van gekoppelde ruimtelijke belangen en / 

of van een regionaal / bovenlokaal karakter. 

- Deze notitie ter vaststelling te sturen aan Provinciale Staten 

  

5. 
Beslissing omtrent 

goedkeuring van het 

bestemmingsplan 

“Binnenduinrand”, gemeente 

Haarlem 

 

 

Het college besluit: 

1. Geen uitvoering te geven aan de motie M 8-2 van Provinciale Staten van 

12 november 2007 met het verzoek om de bestemming ‘natuur’ goed te keuren.. 

2. Reclamanten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 en 13  mede te delen dat hun bedenkingen 

in de beschouwingen zijn betrokken. 

3. Reclamanten  8, 9, 14 en 15 mede te delen dat hun bedenkingen niet in de 

beschouwingen zijn betrokken. 

4. Het bestemmingsplan “Binnenduinrand” goed te keuren, met uitzondering van het 

met rode omlijning aangegeven gebied op de plankaart. 

5. Reclamanten genoemd onder 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 en 13 mee te delen, dat hun 

bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven aan enig plandeel de goedkeuring te 

onthouden. 

6. Reclamanten genoemd onder 1, 4 en 5 mee te delen, dat hun bedenkingen mede 

aanleiding hebben gegeven aan een plandeel de goedkeuring te onthouden. 

7. In verband met artikel 11, zevende lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te 

verklaren dat de besluiten tot uitwerking en wijziging zoals bedoeld in de artikelen 

6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22  en 24 van de voorschriften niet ter goedkeuring 

behoeven te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of 

wijziging één of meer zienswijzen zijn ingediend. 

8. In afwijking van artikel 30, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te 

bepalen dat het nieuwe plan moet worden vastgesteld binnen de termijn van twee 

jaar, tenzij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State een voorlopige voorziening treft waarbij deze verplichting wordt gestuit. 

9. de gemeente Haarlem te informeren over het voornemen zich gezamenlijk met de 

gemeente Haarlem in te willen zetten voor het bereiken van het open landschap. 

  

6. 
Goedkeuring 4 projecten 

Tussen IJ en Z 

 

 

Het college besluit: 

- De projecten Wandelpad Zuiderweg, Fietspad Genieweg, Voorbereiding Omzoom 

en Voorbereiding fietspad Uitgeest van het Recreatie-om-de-Stad-programma 

Tussen IJ en Z toe te voegen aan het provinciaal Meerjaren Programma (pMJP) 

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) deel B 2008. 

  

7. 

Toevoeging project “Integrale 

waterberging a/d Geerling 

(Brandjessloot), fase B” aan 

pMJP deel B 2007 

 

 

Het college besluit: 

- Het project “Integrale waterberging a/d Geerling (Brandjessloot), fase B” gemeente 

Stede Broec, toe te voegen aan het pMJP Investeringsbudget Landelijk Gebied 

(ILG), deel B 2007; 

- Voor dit project een bedrag van maximaal € 100.000,- te reserveren binnen de 

Bestemmingsreserve ILG / Groene Investeringsimpuls.   

 

  

8.  
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Algemene 

subsidieverordening Noord-

Holland 2009  

 

Het college besluit: 

1. De concept Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009, de concept 

statenvoordracht, het ontwerpbesluit en de nota invoering Algemene 

subsidieverordening Noord-Holland 2009 vast te stellen; 

2. Aan PS voor te stellen: 

a. De Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 

vast te stellen; 

b. De nota invoering Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 2009 vast te stellen;  

3. Voordracht en ontwerpbesluit met bijlagen toe te zenden aan Provinciale Staten; 

4. De gedeputeerde Subsidies te machtigen tekstuele aanpassingen te verrichten. 

  

9. 

Subsidieverlening voor het 

inhuren van een 

kwartiermaker en 

notariskosten voor het 

voorbereiden en ontwikkelen 

van een samenwerkingsvorm 

tussen de basisbibliotheken 

WEB, WFO en Hoorn van 1 

maart 2008 tot en met 31 

december 2008  

 

Het college besluit: 

1. Op grond van artikel 2 van de Deelverordening organisatiekosten vorming 

basisbibliotheken Noord-Holland 2007 aan de basisbibliotheek WFO te 

Bovenkarspel een subsidie te verlenen van maximaal € 40.000,-; 

2. Met gebruikmaking van de in artikel 9 van de deelverordening opgenomen 

afwijkingsbevoegdheid de uiterste indieningsdatum van de aanvraag tot 

subsidievaststelling te bepalen op uiterlijk 31 maart 2009 en daarmee af te wijken 

van artikel 4. lid 2 van de deelverordening; 

3. De basisbibliotheek WFO te Bovenkarspel met brief hierover te informeren. 

  

10. 

Provinciaal Collectieplan 

Bibliotheken Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het Provinciaal Collectieplan voor de periode 2007-2009 van 

de Stichting Overleg Openbaar Bibliotheekwerk (SOOB) Noord-Holland. 

2. Een tekortsubsidie te verlenen van € 357.600,- aan de SOOB voor de uitvoering 

van het Provinciaal Collectieplan in 2008. 

3.    Afhankelijk van de: 

               a.  voortgang en implementatie van het Provinciaal Collectieplan door de 

SOOB; 

b.   besluitvorming over de nieuwe provinciale cultuurnota 2009-2012; 

               c.   wijze waarop het landelijk bibliotheekvernieuwingsproces vanaf 2009 

wordt vormgegeven  

       begin 2009 een besluit te nemen over een eventuele financiële ondersteuning aan 

       het provinciaal collectieplan in de jaren erna. 

  

11. 
Subsidieverordening verkeer 

en vervoer Noord-Holland 

2008  

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de subsidieverordening verkeer en vervoer Noord-Holland 2008  

2. Bijgaande Voordracht voor te leggen aan provinciale staten met het verzoek de 

subsidieverordening vast te stellen. 

  

12. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden K. Gör 

(VVD), J.P.H.Bruins Slot en 

C.P.J. van Diest (CDA) over 

weidevogelfunctie en 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Besluit 

natuurwaarden van de 

Eilandspolder (nr.5) 

  

13. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer R.J. 

de Graaf (SP) over 

Methylbromide en andere 

giftige gassen en stoffen in 

zeecontainers (nr.6) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

14. 
Voorstellen voor ecologische 

kwaliteitsverbetering Kop 

 

 

Het college besluit: 

1. dat met de extra € 1 mln die Provinciale Staten bij de begroting 2008 beschikbaar 

hebben gesteld voor Noordboog West voldoende  middelen beschikbaar zijn om de 

ecologische kwaliteit in de Kop te  verbeteren. 

2. de ILG commissie Kop van Noord-Holland  te verzoeken om, uitgaande van de  

beschikbare middelen, in de projectenlijst 2009 nieuwe projecten op te nemen die  

- bijdragen aan de ecologische kwaliteitsverbetering van de Kop 

- op breed draagvlak in de regio kunnen rekenen 

- voldoen aan de criteria voor Noordboog-West uit  het ILG- provinciaal 

meerjarenprogramma- deel B, zoals dat binnenkort gewijzigd wordt vastgesteld. 

3. de ILG commissie Kop van Noord-Holland met brief om instemming te vragen met 

deze  aanpak. 

4. de PS commissie WAMEN over dit besluit en de vervolgprocedure te informeren. 

 

  

15. 
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. 

- Bouwplan Van Beekstraat 120A, gemeente Landsmeer,  

- Voor het realiseren van acht woningen aan de Olieslagerslaan 32-44, gemeente 

Haarlem,  

- Voor het realiseren van een hotel op het perceel aan de Jac. Takkade 35 te 

Aalsmeer,  

  

16. 

Voornemen om af te wijken 

van het Streekplan Noord-

Holland Zuid ten behoeve van 

het realiseren van het 

woningbouwplan Spaernhove 

te Cruquius 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de afwijking van het Streekplan Noord-Holland Zuid ten 

behoeve van het realiseren van het woningbouwplan Spaernhove te Cruquius en  

2. de voorgenomen afwijking voorleggen op 7 april 2008 aan de Statencommissie 

Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. 

  

17. 

Subsidieaanvraag 

Deelverordening stimulering 

totstandkoming 

basisbibliotheek Haarlem 

 

 

Het college besluit: 

1. Met toepassing van de in artikel 9 van de Deelverordening stimulering 

totstandkoming basisbibliotheken Noord-Holland 2007 opgenomen 

afwijkingsbevoegdheid, af te wijken van de in artikel 1, eerste lid van deze 

deelverordening, opgenomen formulering van de beoogde doelgroep; 

2. Daarmee aan de stadsbibliotheek Haarlem een subsidie te verlenen van maximaal 
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€20.000,- voor de kosten verbonden aan en voortvloeiende uit het samenvoegen 

van de geautomatiseerde bibliotheek- en klantsysteem van de bibliotheken Haarlem 

en Heemstede; 

3. Stadsbibliotheek Haarlem hierover te informeren met brief. 

  

18. 

Vaststelling subsidieplafond “ 

Deelverordening 

Wijksteunpunten Breed 

Noord-Holland 2007” 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond voor de “Deelverordening Wijksteunpunten Breed Noord-

Holland 2007” voor het jaar 2008 vast te stellen op € 6.500.000,- 

2. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

19. 
Verstrekking incidentele 

budgetsubsidie ‘KNBLO 100-

jarig bestaan’  

 

Het college besluit: 

- Aan de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding en 

Wandelorganisatie (KNBLO) een incidentele budgetsubsidie te verstrekken van 

€10.115,- 

- De sectormanager Subsidies van de directie SHV te machtigen uitvoering te geven 

aan dit besluit. 

  

20. 
Rapport Randstedelijke 

Rekenkamer inzake 

Meldingsvoorschrift in 

vergunningen voor 

grondwateronttrekkingen, 

aanbeveling 1 

 

 

Het college besluit: 

1. Het advies van de randstedelijke rekenkamer deels over te nemen en een 

meldingsvoorschrift in te voeren voor alle vergunningen voor 

grondwateronttrekkingen groter dan 0,5 miljoen m³/jaar 

2. Hieraan in tegenstelling tot wat de rekenkamer onder meldingsvoorschrift verstaat 

geen termijn te verbinden maar de termijn af te laten hangen van een door de 

vergunninghouder in te dienen en door GS goed te keuren plan voor vermindering 

of stopzetten 

3. PS hierover te informeren middels brief. 

  

21. 
Vertegenwoordigingsbesluit 

commissaris van de Koningin 

 

 

Het college besluit: 

- Het besluit van de commissaris van de Koningin tot vaststelling van het 

Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en commissaris van de Koningin 2008 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

  

22. 

Programma en verslag van de 

ambtsbezoeken van de 

commissaris van de Koningin 

aan de gemeente 

Heerhugowaard en Zaanstad 

 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 18 januari en 8 februari 

2008 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten 

Heerhugowaard en Zaanstad en kennis te nemen van de door de commissaris van de 

Koningin gedane toezeggingen. 

In de gemeente Heerhugowaard heeft de commissaris de toezegging gedaan dat hij 

onder de aandacht van GS brengt: 

- De volgens de raad onduidelijke rol van de provincie op het gebied van jeugd, de 

zwerfjongeren en de website van de provincie die niet veel duidelijkheid biedt 

- De behoefte aan structurele subsidie voor bemoeizorg 

- Het ontbreken van een voorziening voor jonge moeders met een kind die geen 

onderdak hebben 

- De wens van de raad dat de provincie bij klachten over de OV-taxi daadwerkelijk 

ingrijpt 



 

 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 maart 2008  

 

6 

Onderwerp 

 

Besluit 

In de gemeente Zaanstad heeft de commissaris van de Koningin de toezegging gedaan 

dat hij onder de aandacht van GS brengt: 

- De vraag van de raadsfracties van VVD, CDA en PvdA aan de VVD fractie in 

Provinciale Staten om af te zien van het voornemen een motie in te dienen waarin 

wordt voorgesteld om het gehele budget van € 3,2 mln van de 

projectbijdrageregeling industrieel erfgoed Noordzeekanaalgebied te herbestemmen 

en in te zetten voor het religieus erfgoed 

- De langslepende kwestie tussen de gemeente en de provincie over de woonboot 

Van der Zee en met name over het recht van overpad 

- Het brengen van een bezoek aan de wijk Poelenburg nadat het Masterplan voor die 

wijk is vastgesteld. 

  

23. 

Toetsing rampenplannen 

gemeente regio Kennemerland 

 

 

Het college besluit: 

1. de toetsingsbrieven aan de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland i.o. 

vast te stellen; 

2. Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

24. 
Resultaat prijsvraag nieuwe 

kroonluchters/armaturen 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het resultaat van de prijsvraag voor het ontwerpen van nieuwe 

Kennis kroonluchters/armaturen voor de Statenzaal en koffiekamers van paviljoen 

Welgelegen. 

- Provinciale Staten te informeren door middel van brief. 

  

25. 

Arhi-procedure Gooi en 

Vechtstreek 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het inhoudelijk aangepaste ontwerpbesluit behorende bij de 

statenvoordracht over het concept Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek; 

2. Het aangepaste ontwerpbesluit behorende bij de statenvoordracht met een 

begeleidende brief toe te zenden aan PS ter agendering in hun vergadering van 17 

maart a.s. 

  

26. 

Gunning concessie Noord-

Holland Noord 

 

 

Het college besluit: 

1. De concessie Noord-Holland Noord te gunnen aan vervoerder Connexxion voor de 

periode 14 december 2008 tot medio 2016. 

 

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

  over de nummers: 

G. Schokker tel. (023) 514 46 39 19,  

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 12, 13, 14, 25 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 9, 10, , 17, 18 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 3, 4, 5, 11, 15, 16, 26 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 20 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 1, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24 
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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 d.d. 04-03-2008 openbaar 

Datum:04-03-2008 


