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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 november 2008
Onderwerp

1.
Beheer nieuwe
recreatiegebieden ‘Recreatie
om de Stad’

2.
Motie onderbestedingen

3.
Vaststellen actualisatie
subsidieplafonds 2008 ten
behoeve van
subsidieverordening ILG

Concept-besluit

Het college besluit:
1. De kosten van het beheer van nieuwe recreatiegebieden ‘Recreatie om de Stad’
gelijkelijk te verdelen tussen regio (gemeenten en provincie) en rijk door toedeling
van de gebieden aan de recreatieschappen resp. Staatsbosbeheer zoals aangegeven
op de bij dit besluit behorende kaart en bijlage, met de kanttekening dat:
- de regio alle eindbeheerders integraal moet kunnen aansturen, zonder in de
opdrachtgevende rol van het ministerie van LNV te treden;
- de ontwikkelingsvisies van de recreatieschappen worden gebruikt als kader
voor de aansturing en als middel voor het maken van gezamenlijke
beheerafspraken.
- de kosten voor de provincie, die onvermijdelijk zijn voor het beheer van
nieuwe recreatiegebieden, zullen worden meegenomen bij de voorjaarsnota
2009.
2. De minister van LNV, de besturen van de betrokken recreatieschappen en
gemeenten, Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied bij brief hiervan op de
hoogte te brengen en daarbij:
- De minister van LNV te verzoeken (1) in te stemmen met het hanteren van de
ontwikkelingsvisies van de recreatieschappen als kader voor de aansturing van
de eindbeheerders en (2) zich garant te stellen voor de beheerlasten van het
Diemerbos;
- De recreatieschappen te vragen om te bevestigen dat zij het beheer van de aan
hen toegekende gebieden op zich nemen via Recreatie Noord-Holland als
uitvoeringsorganisatie;
- Staatsbosbeheer (1) te vragen om te bevestigen dat zij het beheer van de aan
haar toegekende gebieden op zich neemt en (2) te verzoeken in te stemmen met
het hanteren van de ontwikkelingsvisies van de recreatieschappen als kader
voor de aansturing van het beheer;
- Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap RAUM te verzoeken het RodS
gebied Aagtenpark toe te voegen aan de bestaande gemeenschappelijke
regeling.

Het college besluit:
- Met de notitie in reactie op motie onderbestedingen (motie 8-2) in te stemmen.
- PS met brief te informeren.

Het college besluit:
1. op grond van artikel 3, zesde lid van de Verordening inrichting landelijk gebied
Noord-Holland 2008 een totaal subsidieplafond van € 39.772.583,- voor 2008 vast
te stellen;
2. Het totale subsidieplafond onder te verdelen naar verschillende ILG doelen en
prestaties (zoals weergegeven in de toelichting);
3. Op subsidieaanvragen te beslissen in volgorde van ontvangst van de aanvragen;
4. De vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad.
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4.
Top 14 van religieuze
monumenten in NoordHolland

5.
concept-Beleidsprogramma
Zorg en Welzijn 2009-2012,
Meedoen in Noord-Holland

6.
Programma Industrieel
erfgoed
Noordzeekanaalgebied

Concept-besluit

Het college besluit:
1. De concept-voordracht Top 14 van religieuze monumenten in Noord-Holland vast
te stellen;
2. Aan PS voor te stellen:
a) De bij de Najaarsnota 2007 geraamde begrotingspost van €
1.750.000,- met € 686.500,- te verhogen naar € 2.436.500,- ten
behoeve van subsidies voor de in de voordracht genoemde
projecten;
b) De onder a. genoemde verhoging ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve EXINH programma Sociale Infrastructuur,
te weten:
• € 82.812,- ten laste van het restantbudget
Inzichtcentrum (CC7 ) ;
• € 604.318,- ten laste van het restantbudget Industrieel
Erfgoed Noordzeekanaalgebied (CC6);
3. Na besluitvorming in PS de onder 2 genoemde besluiten in de eerstvolgende
wijziging programmabegroting 2009 te verwerken;
4. Voor honorering van de in de concept-voordracht opgenomen subsidieaanvragen
ten behoeve van de restauratie van de Pancratiuskerk te Oosterblokker en van de
RK begraafplaats te Purmerend gebruik te maken van de hardheidsclausule van
artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998, omdat beide
aanvragen niet tijdig zijn ingediend; .
5. de concept-voordracht per brief te zenden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. het concept-Beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-2012, Meedoen in NoordHolland vast te stellen;
2. de statenvoordracht en het ontwerp-besluit Beleidsprogramma Zorg&Welzijn 20092012, Meedoen in Noord-Holland vast te stellen;
3. de statenvoordracht, het ontwerp-besluit en het concept-Beleidsprogramma
voorzien van bijgaande brief ter besluitvorming aan PS te zenden;
4. gedeputeerde S. Baggerman te machtigen om zo nodig in de stukken ad 1 en 2
wijzigingen/aanvullingen van niet ingrijpende aard aan te brengen.

Het college besluit:
1. De concept-voordracht Programma Industrieel erfgoed Noordzeekanaalgebied
inclusief EXIN-H programma-omschrijving vast te stellen;
2. Aan PS voor te stellen:
a. In het kader van het EXINH Programma Industrieel erfgoed
Noordzeekanaalgebied een begrotingspost te ramen van
€ 1.145.682,- ten behoeve van subsidies van:
• Maximaal € 700.000,- voor het project
Hembrugterrein;
• Maximaal € 300.000,- voor het project
Stoomgemaal de Cruquius;
• Maximaal € 145.682,- voor het project CSM-
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Concept-besluit
terrein;
Deze begrotingspost ten laste te brengen van het
restantbudget Industrieel erfgoed Noordzeekanaalgebied
(CC6) binnen de bestemmingsreserve EXIN-H;
De onder 3 genoemde besluiten te verwerken in de eerste wijziging
Programmabegroting 2009;
De concept-voordracht Programma Industrieel erfgoed Noordzeekanaalgebied
inclusief EXIN-H programma-omschrijving per brief te zenden aan Provinciale
Staten.
b.

3.
4.

7.
Verklaring deelname Regeling Het college besluit:
provincies en gemeenten
A. Het format aanvraag Fonds voor Cultuurparticipatie 2009-2012 vast te stellen.
2009-2012
B. De verklaring tot deelname aan de Regeling cultuurparticipatie provincies en
gemeenten 2009-2012 van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, inclusief
het format aanvraag Fonds voor Cultuurparticipatie 2009-2012, in te dienen bij het
fonds.
C. Voor deelname aan de regeling jaarlijks voor de periode 2009 t/m 2012 een bedrag
van € 1.066.022,-- te matchen onder voorbehoud dat Provinciale Staten deze
middelen jaarlijks beschikbaar stellen.
D. Jaarlijks een bedrag overeenkomstig het werkelijke bedrag voor de periode 2009
t/m 2012 beschikbaar te stellen.
E. De brief en verklaring te ondertekenen en te sturen aan de Stichting Fonds voor
Cultuurparticipatie.
8.
Beantwoording motie 3:
‘vreemd aan de orde van de
dag: handelsrelaties Birma’

9.
Implementatie Wet BIBOB in
de provinciale organisatie

10.
Ontwerp-Waterplan 2010-

Het college besluit:
1. te constateren dat zowel door de Europese Unie als door de rijksoverheid
verregaande handelsbeperkende maatregelen zijn genomen tegen Birma/Myanmar;
2. dat een rol van de provincie hieraan niets kan toevoegen;
3. De brief waarin de besluiten onder 1,2 worden toegelicht aan Provinciale Staten te
zenden;
4. motie 3: “vreemd aan de orde van de dag: handelsrelaties met Birma”, hiermee als
afgehandeld te beschouwen.

Het college besluit:
1. De beleidsregel integriteitstoets bij aanbestedingen van opdrachten vast te stellen.
2. De vragenlijst wet BIBOB voor aanbestedingen vast te stellen.
3. Het instellingsbesluit eenheid Screening en bewakingsaanpak (SBA) vast te stellen.
4. De gedragscode Registratie eenheid Screening en bewakingsaanpak vast te stellen.
5. Per direct de vacatures gelijktijdig intern en extern open te stellen.
6. De dekking van de begrote kosten integraal af te wegen bij de voorjaarsnota 2009
7. De dekking van de kosten voor de uitvoering wet BIBOB integraal af te wegen bij
de voorjaarsnota 2009.

Het college besluit:
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Concept-besluit

2015 Noord-Holland

-

-

-

-

11.
Standpuntinname
medeondertekening position
paper Oberösterreich over de
handel in emissierechten

het ontwerp-Waterplan 2010-2015 met als motto “Beschermen, benutten en
beleven, en beheren” vast te stellen,
het ontwerp-Waterplan van 5 januari 2009 tot 16 februari 2009 ter inzage te leggen,
waardoor niet binnen 4 weken (zoals voorgeschreven staat in artikel 8 sub b van de
Verordening op de waterhuishouding en waterkeringen Noord-Holland) maar na 9
weken het ter inzage leggen begint,
het ontwerp-Waterplan 2010-2015 conform de Verordening op de waterhuishouding
en waterkeringen Noord-Holland te sturen naar de in artikel 9 genoemde instanties
en maatschappelijke organisaties met het verzoek om uiterlijk 15 februari 2009 een
zienswijze in te dienen,
gedeputeerde Kruisinga te machtigen redactionele wijzigingen in het ontwerpWaterplan aan te brengen voor het ter inzage te leggen,
de ruimtelijke consequenties integraal af te wegen bij de structuurvisie,
de financiële consequenties van het ontwerp-Waterplan in de periode van 2009 tot
en met 2015 integraal af te wegen bij de Lentenota 2009,
de financiële consequenties van het ontwerp-Waterplan voor wat betreft de
grondwaterheffing af te wegen bij de aanpassing van de
Grondwaterheffingsverordening en de tarieven,
PS door middel van brief te informeren en te vragen de financiële consequenties
uiterlijk op 22 juni 2009 integraal af te wegen en tevens aan te bieden in de
commissie WAMEN een presentatie te geven over het ontwerp-Waterplan.

Het college besluit:
- De positiebepaling van Oberösterreich over de handel in emissierechten te
ondertekenen.
De heer Heller stemt tegen dit besluit.

12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

13.
Streekplanafwijking rode
contour Broek in Waterland

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Bouw kapbergwoning op perceel Purmerland 107 te Den Ilp, gemeente Landsmeer,
- Voor het bouwen van 25 woningen (cluster B) op de percelen aan de Zuideinde 89
AC, en 119 te Westzaan, gemeente Zaanstad,
- Voor het bouwen van een sportcomplex op de locatie Jagersveld te Zaandam,
gemeente Zaanstad,
- Voor het herinrichten van een sportcomplex aan het Kuilpad 1 e en 1 f te Zaandam,
gemeente Zaanstad
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan “Buitengebied Diemen” , gemeente Diemen,

Het college besluit:
Gelezen het verzoek van de gemeente Waterland:
- Met toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan Noord-Holland
Zuid de rode contour bij de woningbouwlocatie Eilandweg met 30 meter te
verruimen.
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14.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2008 (9)

15.
Besluit tot aangaan van het
convenant inzake de
totstandbrenging van
infrastructurele voorzieningen
op het gebied van
antidiscriminatie
16.
Verhoging subsidieplafond
jeugdzorg 2008

17.
Programma ambtsbezoek
cvdK aan de gemeente Stede
Broec op 6 november 2008
18.
Korte film externe veiligheid

19.
Gewijzigde subsidiecriteria
t.b.v. provinciaal
Meerjarenprogramma (pMJP)
deel B 2008

20.
Verhoging Subsidieplafond
Deelverordening

Concept-besluit

Het college besluit:
- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2008 vast te
stellen;
- PS met brief hierover te informeren.

Het college besluit:
1. Tot het aangaan van een convenant met de Minister voor Wonen, Wijken en
Integratie inzake de totstandbrenging van infrastructurele voorzieningen op het
gebied van antidiscriminatie.
2. Het convenant d.d. 10 juli 2008 namens GS te laten ondertekenen door
gedeputeerde mw. S. Baggerman.

Het college besluit:
1. het subsidieplafond jeugdzorg 2008 te verhogen met € 3.736.455,--;
2. het besluit te publiceren in het provinciaal blad.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Stede Broec op 6 november 2008.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de vertoonde film over externe veiligheid vanuit de
collegebrede verkenningen in het kader van de structuurvisie.
2. Deze film intern te gebruiken in het proces van de structuurvisie en het beleid
externe veiligheid.
3. Deze film geschikt te maken voor openbaar gebruik door het toevoegen van een
bestuurlijke toelichting op de rol van de provincie.
4. De openbare versie van deze film ter kennisneming aan te bieden aan PS.

Het college besluit:
1. de gewijzigde pMJP ILG Deel B – Subsidiecriteria 2008 vast te stellen en te
publiceren in het Provinciaal blad;
2. de minister van LNV om goedkeuring van de Subsidieverordening inrichting
landelijk gebied Noord-Holland 2008 alsmede de gewijzigde pMJP ILG Deel B –
Subsidiecriteria te vragen, onder intrekking van ons goedkeuringsverzoek van
30 juni jl.;
3. de gewijzigde pMJP ILG Deel B – Subsidiecriteria 2008 toe te passen onder
voorbehoud van goedkeuring van de minister van LNV.

Het college besluit:
1. het subsidieplafond van de Deelverordening Herstructurering en Intelligent
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Concept-besluit

Herstructurering en Intelligent
Ruimtegebruik
Bedrijventerreinen (HIRB) en 2.
Rapport Resultaten Tender
2008

3.

4.
5.

Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Noord-Holland 2008 te verhogen met €
669.059,33 en vast te stellen op € 4.259.478,75;
de verhoging als volgt te verdelen over de verschillende onderdelen van de
deelverordening:
a. Onderdeel Onderzoek: € 50.079,03;
b. Onderdeel Procesmanagement: € 323.757,78;
c. Onderdeel Fysieke verbeteringen: € 295.222,52;
het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad nadat PS in het kader van
Najaarsnota 2008 (17 november 2008) de verhoging van het subsidieplafond
mogelijk maken door akkoord te gaan met storting van in totaal € 749.665 in de
reserve UNA t.b.v. uitvoering deelverordening HIRB 2008 waarvan thans €
669.059,33 daadwerkelijk voor 2008 wordt ingezet;
kennis te nemen van bijgevoegde rapportage over de resultaten van de HIRB-tender
2008;
met het rapport Provinciale Staten te informeren over het beleid in 2008 ten aanzien
van de subsidieregeling HIRB waarmee invulling wordt gegeven aan motie 9-2 van
Provinciale Staten dd. 23 november 2008.

21.
Rechtmatigheid van
uitzettingen

Het college besluit:
- In te stemmen met het antwoord op het informatieverzoek van mevrouw BijleveldSchouten, Staatssecretaris van BZK, betreffende het rechtmatig handelen bij
financiële uitzettingen.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Adema
R. Fillet
A. Hespe
M. Lange
J. Duivenvoorde
J. Duin

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 40 99

over de nummers:
1, 2, 8, 20
9, 17, 18
4, 5, 6, 7, 15, 16
12, 13, 14, 21
10, 11
3, 19

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. 04-11-2008 openbaar
Datum:04-11-2008

