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1.
Investering in Meewind,
paraplufonds voor duurzame
energie projecten.

2.
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord; AvA
december 2008

Besluit

Het college besluit:
- In te stemmen met het voorstel om 2,5 miljoen euro te investeren in het
hoofdsomgarantie product BNG Fido Optimaalselect Meewind.
- De investering te laten plaatshebben uit het bij Programmabegroting 2008
toegewezen budget van € 4 mln. voor bevordering van duurzame energie ten laste
van de reserve Groene Investeringsimpuls (=ILG reserve).
- De opbrengsten uit de investering terug te laten vloeien naar Milieu/ Duurzame
Energie.

Het college besluit:
1) In te stemmen met de op de agenda van de Algemene vergadering van
Aandeelhouders van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. d.d. 11
december 2008 vermelde besluitpunten:
a. goedkeuring te verlenen aan het jaarplan 2009;
b. goedkeuring te verlenen aan de begroting 2009;
c. aan NHN voor 2009 de opdracht te verstrekken tot het verrichten van een
Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) en de compensatie voor de
in 2009 door NHN verrichte DAEB vast te stellen op maximaal het bedrag dat
in de begroting 2009 is opgenomen;
2) Gedeputeerde Bond te machtigen de provincie te vertegenwoordigen op de
aandeelhoudersvergadering.

3.
Verlenging OV- concessie
Haarlem – IJmond

4.
Aanschaf van 7 fijn
stofmonitoren voor het
Provinciale Meetnet
Luchtkwaliteit
5.
Wijziging Algemeen
mandaatbesluit GS NH 2008
in het kader van Algemene
Subsidieverordening Noord
Holland 2009

Het college besluit:
1. De concessie voor het stads- en streekvervoer Haarlem – IJmond te verlengen met
een periode van twee jaar, zodat deze eindigt op de eerste zondag van de
zomervakantie van het voortgezet onderwijs in het gebied Haarlem – IJmond in
2013;
2. Aan de verlenging van de concessie een aantal aanvullende concessievoorschriften
voor de concessies Haarlem – IJmond, Gooi en Vechtstreek en Zuidtangent
Haarlem – Vijfhuizen te verbinden;
3. PS middels brief te informeren.

Het college besluit:
- Toestemming te verlenen om voor de aanschaf van 7 fijn stofmonitoren voor het
Provinciale Meetnet Luchtkwaliteit, in afwijking van de provinciale
aanbestedingsregels, slechts bij één leverancier offerte aan te vragen.

Het college besluit:
- Het Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2009 vast te
stellen.
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6.
Vaststelling voordracht PS
Provinciale ruimtelijke
verordening 2009

7.
Beantwoording statenvragen
van de heer Bruijstens
(Ouderenpartij NH/VSP)
inzake reorganisatie externen
(nr. 52)

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende opmerkingen van gemeenten en anderen naar
aanleiding van de tervisielegging van de ontwerp-Provinciale Ruimtelijke
Verordening 2009;
2. De voordracht aan Provinciale Staten inzake de Provinciale ruimtelijke
Verordening 2009 vast te stellen;
3. In te stemmen met het na vaststelling van de concept- statenvoordracht aan PS met
daarin onze reactie in hoofdlijnen op een aantal binnengekomen opmerkingen
toezenden aan de indieners.

Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Investeringsbudget Landelijk Het college besluit:
Gebied (ILG):
1. Het provinciaal Meerjaren Programma (pMJP) deel B 2009 vast te stellen en
Vaststellen pMJP deel B 2009
daarmee 199 (deel) projecten positief te beoordelen.
2. Alle projecten die voor de thema’s ´Natuurlijk en cultuurhistorisch erfgoed´,
´Dorpsvernieuwing en –ontwikkeling´ en ´Basisvoorzieningen in dorpen´, die meer
dan 50 % subsidie vragen, aan te houden, omdat de cofinanciering voor deze
projecten niet is geregeld.
3. Alle projecten die een beroep doen op subsidie uit de Tweede Investeringsimpuls
Noord-Holland (TWINH) aan te houden, totdat de criteria waaronder deze
middelen ter beschikking worden gesteld, zijn vastgesteld.
4. Nieuwe projecten die in het kader van de EHS zijn ingediend, aan te houden, totdat
er een besluit is genomen over de herijking van de EHS.
5. Projecten in het kader van de EHS, waarvoor al financiële toezeggingen zijn
gedaan, positief te beoordelen.
6. Voor de ILG-regio Amstel, Gooi en Vechtstreek in te stemmen met het toevoegen
van een gelabeld bedrag van € 92.000,-- , ten laste van de ILG-Groene Hartrijksmiddelen, aan de nog vast te stellen provinciale “Uitvoeringsregeling
agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009”.
7. In te stemmen met de brieven aan de Gebiedscommissies en de opdracht aan het
programmabureau van de Stelling van Amsterdam, met daarin het verzoek partners
in de regio op de hoogte te stellen van het vastgestelde pMJP deel B 2009.
9.
Reactie op
Uitvoeringsstrategieplannen
van de ILGgebiedscommissies
(2008-70014)

Het college besluit:
1. in haar reactie op de Uitvoeringsstrategieplannen van de ILG-gebiedscommissies
de commissies mede te delen dat het college meer gaat sturen op versnelling van de
uitvoering, met voorrang voor de rijksdoelen;
2. ter versnelling van de uitvoering de volgende algemene maatregelen door te voeren:
a. het starten van een herijking voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);
b. nieuwe natuurgebieden vooralsnog niet in te richten en over te dragen aan
eindbeheerders, met uitzondering van gebieden die aan Staatsbosbeheer
overgedragen kunnen worden;
c. het opstellen van aankoop- en ruilplannen voor de rijksdoelen EHS en Recreatie
om de Stad (RodS) per ILG-gebied, waarbij de wateropgave meegenomen wordt;
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3.

d. de begrenzingenkaarten RodS aanpassen;
e. het inzetten van zachte bestuurlijke meerjarige verplichtingen waar nodig en
nuttig;
f. het vaststellen van een prioriteitenlijst voor het rijksdoel “Knelpunten Landelijk
Vaarroutenetwerk”, zoals opgenomen in bijlage 2 van de brief aan de voorzitters
van de gebiedscommissies;
g. de TOP-lijst bestrijding verdroging (zoals opgenomen in bijlage 3 van de brief)
met betrokken partijen verder uit te werken en afspraken te maken over uitvoering
en financiering;
h. in 2009 kavelstructuuronderzoeken te laten uitvoeren door Stivas in de ILGgebieden, in samenwerking met de gebiedscommissies, ter voorbereiding van het
uitvoeren van het rijksdoel agrarische structuurversterking.
De brieven aan de gebiedsvoorzitters met de reactie van GS op de USP’s vast te
stellen, inclusief het gebiedsgerichte deel in de brieven.

10.
Vaststelling Voorloper Groene Het college besluit:
Hart
1. In te stemmen met de Nota van beantwoording inzake de reacties op de concept
Voorloper;
2. Kennis te nemen van de reactie van de Minister van LNV;
3. De Voorloper Groene Hart vast te stellen met de daarin opgenomen
beleidsvoorstellen inzake ondermeer:
a. Kernkwaliteiten
b. Migratie-saldo-nul
c. Ruimtelijke strategieën
4. De Voorloper in principe te beschouwen als een gezamenlijke belangrijke
bouwsteen voor het ruimtelijk beleid van de drie Groene Hart–provincies en input
voor de op te stellen Structuurvisie Noord-Holland.
5. In te stemmen met de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten.
6. De portefeuillehouder te machtigen eventuele aanpassingen door te voeren naar
aanleiding van het overleg met het Rijk en uw besluit van heden.
7. De Voorloper aan te bieden aan Provinciale Staten.
11.
Garantstelling lening
Transferium jeugdzorg

Het college besluit:
1. onder de bij punt 2 genoemde voorwaarden bereidheid te zijn Stichting Parlan een
subsidie te verstrekken in de vorm van een garantie voor een door Parlan aan te
trekken lening ter financiering van het pand Transferium Jeugdzorg met als
onderpand het recht van eerste hypotheek op het eigendom dat Parlan met behulp
van de lening gaat verwerven;
2. dat Stichting Parlan om in aanmerking te komen voor het verstrekken van de
garantie aan de volgende voorwaarden dient te voldoen:
- Parlan dient tenminste 2 offertes van kredietverstrekkers voor het aan gaan
van de lening te overleggen;
- Parlan dient in overleg met het Rijk te zijn getreden om aanpassing van de
normprijzen per capaciteitsplaats te bereiken in verband met de gestegen
rente;
- Parlan dient een geactualiseerde exploitatiebegroting te overleggen;
3. In januari 2009 een nader besluit te nemen over het verlenen van de bij punt 1
genoemde waarborg aan Stichting Parlan en daarbij tevens te besluiten over het
verlenen van een voorschot aan Parlan voor het subsidie van € 6,9 miljoen
investering in het gebouw uit de EXINH;
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12.
Bestuurlijk akkoord
verwijsindex risicojongeren

PS via brief te informeren

Het college besluit:
1. met alle Noord-Hollandse gemeenten met uitzondering van de gemeenten in de
Stadsregio Amsterdam ten behoeve van de gezamenlijke invoering van de NoordHollandse verwijsindex risicojongeren een bestuurlijk akkoord voor het jaar 2009
af te sluiten;
2. de gedeputeerde Baggerman te machtigen namens GS het Bestuurlijke akkoord
verwijsindex risicojongeren te ondertekenen;
3. de betrokken gemeenten door middel van brief uit te nodigen het Bestuurlijk
akkoord verwijsindex risicojongeren te ondertekenen.

13.
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
- Realiseren van 15 nieuwe eengezinswoningen aan de Rading 166 te Loosdrecht,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
gemeente Wijdemeren,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Broekhorn, gemeente Heerhugowaard,
- Bestemmingsplan Waterland, Broek in Waterland, gemeente Waterland,
14.
Lidmaatschap AAA 1 januari
2008 t/m 31 december 2010

15.
Mediatrainingen

16.
Heroverweging van een
bezwaarschrift tegen het
besluit van GS om 17

Het college besluit:
1. het lidmaatschap aan de Vereniging Amsterdam Airport Area te aanvaarden voor
de periode 1 januari 2008 t/m 31 december 2010 conform de bijgevoegde statuten
en huishoudelijk reglement van de vereniging;
2. volmacht te verlenen aan gedeputeerde A.M.C. Hooijmaijers om de provincie
Noord-Holland in de algemene ledenvergadering van de vereniging te
vertegenwoordigen;
3. de gevraagde contributie ten bedrage van € 30.000,- (excl. BTW) ter beschikking te
stellen en dit te dekken uit de begrotingpost Promotie en Acquisitie;
4. voorliggend ontwerp-besluit tot continuering van het lidmaatschap van de
Vereniging Amsterdam Airport Area aan Provinciale Staten toe te zenden, teneinde
Provinciale Staten ingevolge artikel 158, lid 2 van de provinciewet in de
gelegenheid te stellen hun wensen en bedenkingen ter kennis van het college van
Gedeputeerde Staten te brengen;
5. gedeputeerde A.M.C. Hooijmaijers te machtigen de verklaring ‘Aanmelding als lid
van de vereniging Amsterdam Airport Area’ te onderteken na goedkeuring PS en
de minister van Binnenlandse Zaken.

Het college besluit:
- Alle GS leden zowel een individuele als collegebrede training aan te bieden gericht
op mediaoptredens voor radio en TV.
- De kosten te dekken uit het Representatiebudget van het College Algemeen, beheerd
door Personele Dienstverlening.

Het college besluit:
- bezwaarden, V.O.F.G. de Waard en de heer J.G. de Waard, niet in hun bezwaar te
ontvangen conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie.
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gebieden met zeer bijzondere
aardkundige waarden in de
provincie Noord-Holland aan
te wijzen als Aardkundig
Monument
17.
Mandaat ten behoeve van
Intentieverklaring
Vernieuwing Toezicht afval
en chemie

18.
Programma ambtsbezoek
cvdK aan de gemeente
Beverwijk op 10 december
2008
19.
Afkoopregeling privé auto
muskusrattenbestrijders

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de inhoud van de “Intentieverklaring Vernieuwing toezicht in
de domeinen afval en chemie”.
b. De heer F.D. van Heijningen – vertegenwoordiger van het Interprovinciaal Overleg
- te machtigen tot ondertekening van de intentieverklaring namens het College van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Het college besluit:
- kennis te nemen van programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van de
Koningin aan de gemeente Beverwijk op 10 december 2008.

Het college besluit:
1. de afkoopregeling privé auto van de unit muskusrattenbestrijding vast te stellen.
2. de afkoopregeling privé auto af te kondigen in het Provinciaal Blad.
3. de betrokkenen schriftelijk te informeren over de uitvoering van deze regeling.

20.
Het college besluit:
Mandaat
“Samenwerkingsovereekomst 1. Kennis te nemen van de inhoud van de “Samenwerkingsovereenkomst Cross
Compliance”.
uitvoering Cross Compliance”
2. De portefeuillehouder Handhaving van het IPO – de heer F.D. van Heijningen- te
mandateren tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Cross
Compliance.
21.
Verlening projectsubsidies
jeugdzorg 2008
(begrotingsposten)

22.
Subsidieaanvraag
laaggeletterdheid

Het college besluit:
- Aan de regio’s
1. Gemeente Den Helder namens de regio Kop van Noord-Holland;
2. Gemeente Velsen namens de regio Midden-Kennemerland;
3. Gemeente Langedijk namens de regio Noord-Kennemerland;
4. Gemeente Bussum namens de regio Gooi en Vechtstreek;
5. Gemeente Heemstede namens de regio Zuid-Kennemerland.
Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht in het
kader van de PBOJ-middelen en de Platforms Jeugd 2008 subsidie te verlenen en
daarbij, onder toepassing van de in artikel 24 van de AsN opgenomen
afwijkingsbevoegdheid, geen toepassing te geven aan artikel 10 van de AsN.
- De sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit GS-besluit.

Het college besluit:
1. De subsidieaanvraag van € 76.790,- van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop
van Noord-Holland voor bestrijding van laaggeletterdheid in het bedrijfsleven te
honoreren.
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2.
3.

Ten behoeve van de uitvoering van dit besluit de hardheidsclausule, artikel 1
paragraaf 3, van de Deelverordening Arbeidsmarkt en Onderwijs toe te passen.
De unitmanager subsidies te mandateren om uitvoering te geven aan dit besluit.

23.
Heroverweging van het door
Het college besluit:
Stichting Platform Zaanse
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
Geschiedschrijving ingediende
2. het bezwaar gegrond te verklaren;
bezwaar tegen het besluit van
3. de bestreden beslissing van 3 juli 2008, nr. 2008-37459, te herroepen voor
GS om subsidie te weigeren
zover het de motivering van de weigering betreft.
voor de totstandkoming van de
(conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie)
uitgave van een 21e eeuws
overzichtswerk van de Zaanse
geschiedenis
24.
Verlening incidentele
budgetsubsidie aan
Omroepvereniging VARA
voor de organisatie van de
Jeugddebatten 2009

Het college besluit:
1. Aan de Omroepvereniging VARA een incidenteel budgetsubsidie te verlenen van
€24.500,- voor de organisatie van de jeugddebatten 2009;
2. De projectleider van ‘Op weg naar het Lagerhuis’ van de Omroepvereniging
VARA hierover te informeren met brief.

25.
Het college besluit:
Convenant over uitwisseling
- Het convenant uitwisseling grondwaterkwaliteitsgegevens tussen
van
drinkwaterbedrijven aan te gaan.
grondwaterkwaliteitsgegevens
- De gedeputeerde mevrouw R. Kruisinga te machtigen om dit convenant te
tussen drinkwaterbedrijven,
ondertekenen.
provincies en het Ministerie
van VROM
26.
Goedkeuring
kostentoedelingsverordening
Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht

27.
Goedkeuring
kostentoedelingsverordening
Hoogheemraadschap van
Rijnland

28.
Waddenzee, vergadering
RCW 11 december 2008

Het college besluit:
- Goedkeuring te verlenen aan de Kostentoedelingsverordening Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht 2009, zoals deze op 2 oktober 2008 is vastgesteld door het
algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht;
- Dit besluit, mede namens Gedeputeerde Staten van Utrecht, bij brief aan het
Hoogheemraadschap mede te delen.

Het college besluit:
- goedkeuring te verlenen aan de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer
Rijnland 2009, zoals deze op 5 november 2008 is vastgesteld door de Verenigde
Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland;
- dit besluit bij brief aan GS van Zuid-Holland mede te delen met het verzoek het
gemeenschappelijk goedkeuringsbesluit aan het Hoogheemraadschap mede te delen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de vergadering van het Regionaal College Waddengebied
(RCW) van 11 december 2008.
2. Met betrekking tot deel C van het Beheer- en Ontwikkelingsplan Waddengebied:
a. in te stemmen met het plan van aanpak en het bijbehorende
stappenplan;
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3.
4.
5.
29.
Verlenen subsidie project
Verbreding Friesebrug te
Alkmaar

b. in te stemmen met de voorgestelde regisseurs voor dit
onderdeel.
Met betrekking tot Internationale aspecten in te stemmen met de Joint Declaration
en de Governance Arrangements.
In te stemmen met het Jaarplan Interwad 2009 en conform 2008 uit te gaan van een
bijdrage van N-H van € 16.667,-.
In te stemmen met de jaarrekening 2007 van het RCW.

Het college besluit:
- onder gebruikmaking van artikel 15 (hardheidsclausule) van de Verordening verkeer
en vervoer Noord-Holland 2008, af te wijken van artikel 7, lid 3 en 4, en op grond
van diezelfde verordening een subsidie van € 180.000,- te verlenen aan de gemeente
Alkmaar voor het verbreden van de Friesebrug.

30.
Bestemmingsplan
Het college besluit:
Waterkwaliteitsverbetering
a. Kennis te nemen van het besluit van de Minister van Vrom tot onthouding van
Loosdrechtse Plassen: Besluit
goedkeuring aan het bestemmingsplan Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse
van de minister van VROM tot
Plassen (bijlage 1);
onthouding van goedkeuring
b. Kennis te nemen van het besluit van de Minister van LNV goedkeuring te verlenen
van het bestemmingsplan
aan ons besluit van 24 april 2008 inzake de vaststelling van het bestemmingsplan
Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen (bijlage 2);
c. Kennis te nemen van de brief van de provincie Utrecht, waaruit blijkt dat het
college van gedeputeerde staten van Utrecht geen planologische medewerking zal
verlenen (bijlage 3);
d. Kennis te nemen van het standpunt van het Hoogheemraadschap AGV, dat inhoudt
dat voorlopig alle activiteiten rond het Verdiepingenplan beëindigd worden (bijlage
4);
e. Te constateren dat zowel de Minister van VROM als de Minister van LNV het
Verdiepingenplan inclusief de maatregelen onderschrijven;
f. Te constateren dat de door de Minister van VROM gesignaleerde inhoudelijke
tekortkomingen in het bestemmingsplan te repareren zijn;
g. Te constateren dat de minister van VROM van oordeel is dat planologische
medewerking van de provincie Utrecht essentieel is met het oog op de
maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan;
h. Geen beroep in te stellen bij de Raad van State;
i. Het besluit over het al dan niet declareren van de kosten voor het opstellen van het
bestemmingsplan (art. 38, lid 2 Wro oud) te nemen na afronding van de
verkennende gesprekken met Wijdemeren;
j. De gemeenten Wijdemeren en Loenen, Gedeputeerde Staten van de Provincie
Utrecht en het Hoogheemraadschap AGV te informeren over uw besluit;
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Adema
R. Fillet
L. van Hees
A. Hespe
M. Lange
J. Duivenvoorde
K. Grevers

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
2
5, 18
1, 4, 16, 17, 30
11, 12, 21, 22, 23, 24
6, 13, 14. 15
25, 26, 27, 28
3, 29
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tel. (023) 514 40 99

7, 8, 9, 10, 19, 20

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. 09-12-2008 openbaar
Datum:09-12-2008

