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1. 

Incidentele hulpverlening bij 

rampen 

 

 

Het college besluit: 

1.  De ontwerpstatenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit vast te stellen, 

hetgeen inhoud: 

 

a. Incidenteel een geldelijke bijdrage te leveren ten behoeve van hulp aan mensen 

verkerend in acute noodsituaties en die getroffen zijn door een ramp veroorzaakt door 

natuurgeweld; 

b. Omdat het hier per definitie om onvoorziene omstandigheden gaat, de eventuele 

uitgaven hiervoor te bekostigen uit de algemene middelen; 

c. De geldelijke bijdrage uit te keren als gift. 

d. De volgende factoren zijn afgewogen, voordat er een geldelijke bijdrage beschikbaar 

wordt gesteld: 

         i. de objectieve omvang van de ramp die de aanleiding vormt aan de hand van     

aantallen slachtoffers die al bekend zijn dan wel moeten worden verwacht, 

hetgeen onder andere blijkt uit het openstellen van een gironummer ten 

behoeve van een nationale inzamelingsactie voor de slachtoffers van de ramp; 

        ii. de grootte van het getroffen of bedreigde gebied en de daar wonende bevolking; 

        iii. de actuele schade en de schade op termijn; 

       iv. de mogelijkheid voor de bevolking om de ramp op eigen kracht te boven te  

komen; 

       v. het beeld van de ramp onder de Noord-Hollandse bevolking en betrokkenheid bij 

de slachtoffers van de ramp; 

e. De uitvoerende organisatie die de geldelijke bijdrage van de provincie omzet in 

   concrete hulpverlening, voldoet aan de volgende voorwaarden bij de uitvoering; 

              i. de organisatie is in Nederland gevestigd;  

             ii. de geldelijke bijdrage wordt besteed aan wederopbouwhulp; 

          iii. de geldelijke bijdrage ten goede komt aan gebieden waar naar het oordeel van 

het college, Noord-Holland historische banden mee heeft; 

          iv.. de wederopbouwhulp een bijdrage levert aan de opbouw of verbetering van de 

water- en sanitatievoorzieningen in het rampgebied; 

           v. aansluiting zoekt bij al aanwezige lokale capaciteit om hulp te verlenen door 

dit uit te voeren met een lokale partner in het project. 

        vi. de getroffen bevolking betrekt bij de planning, uitvoering en evaluatie van de 

hulp. 

2.  Aan Provinciale Staten voor te stellen de voordracht en het ontwerpbesluit vast te 

stellen, waarmee kaders worden geboden om over te kunnen gaan tot incidentele 

hulpverlening bij rampen.    

  

2. 
Plannen DSB-vastgoed 

 

 

Het college besluit: 

- brief te versturen naar het college van de gemeente Alkmaar waarin wordt 

aangegeven onder voorwaarden in te kunnen stemmen met de plannen van DSB-

vastgoed. 

  

3. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H.K. 

Bos (SP) betreffende vervolg 

vragen Zuidtangent (nr. 97) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 
Beantwoording statenvragen 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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van de statenleden mevrouw 

drs. L. Klomp en de heer drs. 

Tj.P.J. Talsma (PvdA) over 

het PMI 2008-2012 (nr.98) 

  

5. 
Proef gratis OV 

 

 

Het college besluit: 

a. De mogelijkheden te onderzoeken, inclusief kostenraming, voor een proef met gratis 

openbaar vervoer (OV) op het traject van Huizen-Amsterdam, langs de A1, 

buslijnen 101 en 102; 

b. Provinciale Staten middels brief te informeren. 

  

6. 
Regioakkoord Westfrisiaweg 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het Regioakkoord N23 Westfrisiaweg over het voorkeurstracé, 

de kosten en de dekking; 

2. in te stemmen met het projectgebonden anticiperend aankopen van onroerend geod 

nodig voor de opwaardering van de Westfrisiaweg; 

3. de Voordracht met brief aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

7. 
Wadden: Vergadering RCW 

10 januari 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal College Waddengebied van 10 

januari 2008. 

2. Uit te spreken dat de voorgestelde keuzes voor het Beheer en Ontwikkelplan 

Waddengebied deel A als vertrekpunt kunnen dienen voor het verder uitwerken van 

het concept-plan op hoofdlijnen met in achtneming van de algemene opmerkingen 

en de voorgestelde adviezen per beleidsonderdeel zoals opgenomen in de toelichting 

bij de ze Nota GS. 

3. Het voorgestel van de gebiedsgroepen Waddenzee een Eems-Dollard te 

ondersteuning om de Waddenzee in twee waterlichamen in te delen. 

4. In te stemmen met het verder uitwerken van het projectplan voor het versterken van 

de samenwerking tussen inspectiediensten op de Waddenzee. 

5. In te stemmen met het werkplan en de begroting Interwad 2008. 

  

8. 
Nadere invulling 

koersbepaling 

Toekomstagenda 

Markermeer/IJmeer 

 

 

Het college besluit: 

� De ecologische visie te onderschrijven, die nu ontwikkeld is binnen het project 

Toekomstagenda Markermeer/IJmeer: een toekomstbestendig ecologisch systeem; 

� Als voorwaarde daarbij te hanteren dat de zoetwatervoorziening (ten behoeve van 

zowel landbouw als voor drinkwater) en veiligheid niet in het geding mogen 

komen; 

� En daarnaast als voorwaarde voor alle ontwikkelingen te stellen, dat rekening wordt 

gehouden met de volgende algemene kwaliteitskaders: 

o waterhuishoudkundige en ecologische ontwikkelingen worden niet los 

gezien van het uitgebreidere systeem (IJsselmeergebied); 

o behoud van openheid; 

o ontwikkelen met kwaliteit, passend bij de identiteit van het gebied en met 

respect voor de aanwezige cultuurhistorie (onder en boven water); 

o ontwikkelingen vinden zoveel mogelijk plaats op basis van 

duurzaamheid/klimaatbestendigheid; 

o bereikbaarheid vormt een belangrijk aspect bij de afweging; 

o kansen voor energieopwekking moeten benut worden; 

o recreatieve ontwikkeling; 

� Vooralsnog niet akkoord te gaan met compartimentering; 
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� In te stemmen met een ontwikkelstrategie en bijbehorende kwaliteitskader per zone, 

zoals in het kort verwoord in deze nota en uitgebreid in bijlage 1 behorende bij deze 

nota. 

 

  

9. 
Woningbouw Beverwijk-west 

in relatie tot Waterland 

akkoord 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de resultaten van de luchtkwaliteitmetingen in Beverwijk-

west; 

2. In te stemmen met het door de Waterland partijen opgestelde addendum bij de 

intentieverklaring Waterland en de daarin opgenomen conclusie dat er geen 

belemmeringen meer zijn voor het realiseren van ongeveer 225 woningen in het 

plangebied Beverwijk-west. 

  

10. 

Sponsorverzoek Noord-

Hollands Wielerweekend 

 

 

Het  college besluit: 

1. Het Noord-Hollands Wielerweekend te sponsoren voor een bedrag van € 50.000 

(inclusief BTW) uit het sponsorbudget. 

2. Afspraken over promotionele activiteiten vast te leggen in een sponsorcontract. De 

directeur Middelen hiervoor te mandateren. 

  

11. 
Programma Jaar van het 

religieus erfgoed 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. de concept-voordracht Programma Jaar van het religieus erfgoed 2008 inclusief 

EXINH programma-omschrijving vast te stellen;  

2. de concept-voordracht Programma Jaar van het religieus erfgoed 2008 inclusief 

EXINH programma-omschrijving per brief te zenden aan Provinciale Staten;   

3. aan PS voor te stellen:  

a. een  begrotingspost te ramen van € 1.750.000,- ten behoeve 

van subsidies in het kader van het Programma Jaar van het 

religieus erfgoed 2008;  

b. deze begrotingspost ten laste te brengen van de 

bestemmingsreserve EXINH door verlaging van de 

gereserveerde € 3.500.000,- voor industrieel erfgoed 

Noordzeekanaalgebied (CC6) met 50%. 

c. ter uitvoering van Amendement A8-26, 12 november 2007, 

een begrotingspost op te nemen van € 150.000,- ten behoeve 

van subsidie aan de stichting Cultureel Erfgoed Noord-

Holland (CENH) voor het project Jaar van het religieus 

erfgoed met als dekking de saldireserve;  

4. het onder 3a en b genoemde besluit te verwerken bij de begrotingswijziging in het 

kader van de Voorjaarsnota 2008; 

5. het onder 3c genoemde besluit in de eerstvolgende begrotingswijziging (PS februari 

2008) te verwerken alsmede te plaatsen op de lijst subsidies buiten verordening; 

6. na het besluit van PS over 3c te beslissen op de door CENH in te dienen subsidie 

aanvraag.   
  

12. 
Verlenging termijn 

dekkingsplan Museaal 

Centrum voor Kunst en 

Cultuur Bergen 

 

 

Het college besluit: 

1. De conceptvoordracht en ontwerpbesluit Verlenging termijn dekkingsplan Museaal 

Centrum voor Kunst en Cultuur Bergen in het kader van EXIN-H project 

Verbetering van museumaanbod vast te stellen. 

2. Aan Provinciale Staten voor te stellen om akkoord te gaan met het verzoek van de 

gemeente Bergen om de datum wanneer het project Museaal Centrum voor Kunst en 

Cultuur Bergen in het kader va n Extra Investeringsimpuls financieel gedekt dient te 
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zijn te verlengen van 1 januari 2008 naar 1 juni 2008. 

 

  

13. 

Vaststellen aangepaste 

Deelverordeningen 

Bibliotheekvernieuwing 

 

 

Het college besluit: 

1. Intrekken Deelverordening infrastructuur bibliotheekwerk Noord-Holland 2007; 

2. De concept- statenvoordracht en het bijbehorende concept-ontwerpbesluit inzake de 

Deelverordening bibliotheekvernieuwing Noord-Holland 2008 en de 

Deelverordening infrastructuur bibliotheekwerk Noord-Holland 2008 vast te 

stellen; 

3. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit na vaststelling door te sturen aan 

provinciale staten door middel van brief; 

4. De Deelverordeningen na vaststelling door provinciale staten te publiceren in het 

Provinciaal blad. 

  

14. 

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. 
- Gedeeltelijk veranderen van een bedrijfgebouw, aan de Veenpolderdijk 5B te 

Assendelft, tot woning, gemeente Zaanstad,  

Onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan Middenboulevard, gemeente Zandvoort,  

  

15. 
Wijziging GS-besluit 27 

november 2006 inzake UNA-

WED project “ Herinrichting 

Haven Den Helder”  

 

 

Het college besluit: 

Het besluit van 27 november 2006 (2006-68011; voordracht 103) inzake het UNA-

WED project “Herinrichting Haven Den Helder” te wijzigen op drie onderdelen: 

a. Het aandeel van de subsidie ad € 6.675.000,-- in de totale investeringskosten, 

uitgedrukt als percentage, zoals genoemd in de voordracht, te wijzigen van 42% 

van de subsidiabele en niet subsidiabele kosten (€ 15.906.000,-) in 50% van de 

subsidiabele kosten (€ 13.350.000,-); 

b. In te stemmen met de aangepaste projectbegroting zoals ingestuurd door de 

gemeente Den Helder op 13 juni 2007(2007- 34125); 

c. Met gebruikmaking van artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 opgenomen afwijkingsbevoegdheid in te stemmen met het verzoek 

van de gemeente Den Helder om 90% van de verleende subsidie te bevoorschotten; 

d. Het besluit tot subsidieverlening van 25 januari 2007. (2006-57230) 

dienovereenkomstig te wijzigen en de gemeente Den Helder daarover met 

inliggende brief te informeren. 

  

16. 
Vaststellen 

waterschapsreglementen in 

verband met de herziene 

Waterschapswet 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de conclusies naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen in 

verband met de ontwerpreglementen van bestuur voor de hoogheemraadschappen 

Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV). 

2. In te stemmen met de concept Statenvoordracht inzake het vaststellen van 

waterschapsreglementen in verband met de herziene Waterschapswet. 

3. In te stemmen met toezending van de Statenvoordracht aan Provinciale Staten 

(conceptbrief bijgevoegd). 

4. In te stemmen met toezending van de Statenvoordracht en de commentaarnota aan 

degenen die in het kader van de inspraak een zienswijze hebben ingediend en aan 

HHNK en AGV. 

5. In te stemmen met toezending van de Statenvoordracht, de commentaarnota en de 

ontwerpreglementen van bestuur met bijbehorende toelichting voor HHNK en 

AGV, ter kennisneming aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
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17. 
Voorbereiding achtergestelde 

lening containeroverslag 

Enkhuizen 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de intentie om een achtergestelde lening te verstrekken ten 

behoeve van containeroverslag in Enkhuizen; 

2. Te onderzoeken of een dergelijke lening voldoet aan de financiële en juridische 

randvoorwaarden (staatssteun); 

3. In te stemmen met het verzenden van brief aan PS ter informatie en ter opiniërende 

bespreking.  

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

  over de nummers: 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 11, 12, 13 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 8, 9, 14 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 7, 16 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 3, 4, 5, 6, 17 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 10, 15 

 

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. 08-01-2008 openbaar 

Datum:08-01-2008 


