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1. 
Startnotitie versterking 

zwakke schakel Duinen Kop 

van Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Startnotitie versterking zwakke schakel Duinen Kop van 

Noord-Holland en te constateren dat deze op hoofdlijnen overeenkomt met het 

provinciale en rijksbeleid inzake kustverdediging; 

2. de  m.e.r. procedure voor de versterking Zwakke Schakel Duinen Kop van Noord-

Holland te starten; 

3. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier per brief hiervan op de hoogte 

te stellen; 

4. de Commissie MER, de gemeente Den Helder, de gemeente Zijpe en andere 

wettelijke adviseurs formeel de startnotitie en bijhorende documenten toe te sturen 

en hen advies voor de richtlijnen te vragen. 

5. Provinciale Staten van Noord-Holland per brief actief te informeren; 

6. over te gaan tot  publicatie in dag- en weekbladen van de inspraaktermijn op de 

startnotitie en de onder 4 genoemde bestuursorganen te verzoeken de startnotitie 

voor de duur van 6 weken ter visie te leggen. 

7. tot het in samenwerking met het hoogheemraadschap organiseren van 

informatiebijeenkomst over de startnotitie 

  

2. 
KRW Synergiegelden/ 

intentieverklaring GS  

 

 

Het college besluit: 

- Een verklaring aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat af te geven waarin 

het college de intentie uitspreekt dat de provincie, binnen randvoorwaarden, een 

bijdrage wil leveren aan de financiering van projecten die vanuit de rijksregeling 

Synergiegelden ondersteund worden; 

- De verklaring wordt middels brief afgegeven. 

  

3. 
Vaststelling reserveringen 

Provinciaal 

Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (P-ISV) 

 

 

Het college besluit: 

- De 8,5 miljoen euro in de begrotingspost P-ISV te reserveren voor de volgende 

projecten: 

o Zandvoort, Louis Davids Carré 

o Bussum, Herontwikkeling locatie 'De Veldweg' 

o Castricum, Hof van Cultuur 

o Oostzaan, Verplaatsing Meijn 

o Niedorp, Wijksteunpunt plan Trambaan Winkel 

o Beverwijk, Meerplein - St. Agathaplein 

o Wieringermeer, Wijk- en gezondheidscentrum Middenmeer 

o Schagen, Herstructurering Magnusbuurt 

o Waterland, Brede school Ilpendam 

o Anna Paulowna, Brede school 'Elshof-Zuid' 

o Hilversum, Herbestemming Clemenskerk 

o Velsen, Herstructurering 'Oude Pontweg' 

o Opmeer, Herontwikkeling terrein Loos, Breestraat 

o Amstelveen, Uilenstede Oost 

o Edam-Volendam, Gouwwijk 

- De bedragen per gemeente op te nemen in de ‘lijst subsidies buiten verordening’ 

die in juni zal worden vastgesteld door PS; 

- De directeur SHV te mandateren tot het verstrekken van de subsidies aan de 

gemeenten, nadat PS de ‘ lijst subsidies buiten verordening’ hebben vastgesteld; 

- Alle gemeenten die een aanvraag hebben gedaan voor P-ISV te informeren over dit 
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besluit, voordat communicatie aan media plaatsvindt; 

- Provinciale Staten – via brief - te informeren over dit besluit. 

  

4. 
Vaststelling ontwerpbesluit 

Deelverordening klimaat 

Noord-Holland 2008 en 

bijbehorende subsidieplafonds 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept Statenvoordracht en het ontwerpbesluit Deelverordening klimaat 

Noord-Holland 2008 vast te stellen; 

2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming door te sturen aan 

Provinciale Staten;  

3. De Deelverordening klimaat Noord-Holland 2008 na vaststelling door Provinciale 

Staten te publiceren in het Provinciaal Blad; 

4. Onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de Deelverordening 

klimaat Noord-Holland 2008, het subsidieplafond voor 2008 vast te stellen op  

€ 400.000,- voor aanvragen om een subsidie op grond van artikel 3, lid 1, onder a, 

en op € 300.000,- voor aanvragen om een subsidie op grond van artikel 3, lid 1, 

onder b; 

5. Onder voorbehoud van vaststelling van de Deelverordening klimaat Noord-Holland 

2008 door Provinciale Staten een (externe) adviescommissie in te stellen voor 

advisering over aanvragen die worden ingediend op grond van deze 

Deelverordening; 

6. De bevoegdheid tot het nader uitwerken van de samenstelling en de werkwijze van 

deze commissie te mandateren aan de portefeuillehouder klimaat. 

7. De portefeuillehouder te machtigen opmerkingen van het college ter verwerken in 

de concept-deelverordening. 

  

5. 

Leren voor Duurzame 

Ontwikkeling / PAS 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het Provinciaal Ambitie Statement (PAS) voor het programma 

Leren voor Duurzame Ontwikkeling 2008-2011. 

  

6. 
Zomerbrief ILG 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met 8 Zomerbrieven ILG aan de 7 gebiedscommissies en de Stelling 

van Amsterdam, onder voorbehoud van het besluit van PS op 16 juni 2008. 

2. In te stemmen om de Lentebrief te laten vervallen en te integreren met de 

Zomerbrief tot één Kaderbrief en de commissies hiervan in bovenstaande brief op 

de hoogte te brengen. 

3. In te stemmen om de ILG Zomerbrief aan te bieden aan de PS-commissie WAMEN 

en in te stemmen met de voordracht aan Provinciale Staten. 

  

7. 
Subsidieverordening 

inrichting landelijk gebied 

Noord-Holland 2008  

 

 

Het college besluit: 

1. De Statenvoordracht en het ontwerp-besluit Subsidieverordening inrichting 

landelijk gebied Noord-Holland 2008 vast te stellen. 

2. Het ontwerp-besluit ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. 

3. Na vaststelling door Provinciale Staten de Subsidieverordening inrichting landelijk 

gebied Noord-Holland 2008 te publiceren in het Provinciaal blad. 

4. De minister van LNV om goedkeuring van deze subsidieverordening te vragen 

(Wet Inrichting Landelijk Gebied, artikel 11, lid 3). 

5. Deze subsidieverordening toe te passen onder voorbehoud van goedkeuring van 

deze subsidieverordening door de minister van LNV. 
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8. 
Gewijzigde subsidiecriteria 

ten behoeve van provinciaal 

Meerjarenprogramma (pMJP) 

deel B 

 

Het college besluit: 

1. De gewijzigde subsidiecriteria ten behoeve van het provincaal 

Meerjarenprogramma (PMJP) deel B vast te stellen. 

2. De gewijzigde subsidiecriteria te publiceren in het provinciaal blad. 

3. De minister van LNV om goedkeuring van de gewijzigde subsidiecriteria te vragen 

(Wet Inrichting Landelijk Gebied, artikel 11, lid 3). 

4. De subsidiecriteria toe te passen onder voorbehoud van goedkeuring van de 

subsidiecriteria door de minister van LNV. 

  

9. 

Wijziging reglement ILG 

gebiedscommissies en 

subcommissies 

 

Het college besluit: 

1. Het reglement gebiedscommissies en subcommissies landelijk gebied Noord-

Holland te wijzigen en als zodanig vast te stellen. 

2. Het gewijzigde reglement bekend te maken door publicatie in het provincieblad. 

  

10. 
Reactie op concept eindadvies 

statenwerkgroep opschonen 

bestuurlijke overlegorganen 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het concept eindadvies van de statenwerkgroep ‘ Opschonen 

bestuurlijke overlegorganen’ en als reactie de inliggende brief aan de voorzitter van 

de statenwerkgroep te versturen. 

  

11. 

Beantwoording statenvragen 

van de statenleden mevrouw 

Zeeman en de heer Schraal 

(CDA) inzake huiselijk 

geweld (nr. 26) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

12. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw C. 

Boelhouwer (nr. 25) over 

Zorgverlener SHDH 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

13. 

Instellen provinciaal 

Jeugdsportfonds als invulling 

van de motie Armoede 

 

 

Het college besluit: 

1. de Voordracht- en ontwerpbesluit ‘Instellen provinciaal Jeugdsportfonds als 

invulling van de motie Armoede’ vast te stellen; 

2. aan PS voor te stellen: 

a. te kiezen voor het voorstel Jeugdsportfonds Noord-Holland, 

zoals beschreven in de voordracht van gedeputeerde staten; 

b. de uitvoeringskosten van dit voorstel ad € 1.088.902 voor de 

periode 2008 t/m 2011 als volgt te dekken: 

o    een bedrag van € 438.902 als tekortsubsidie 

beschikbaar te stellen aan Sportservice Noord-

Holland ten laste van het budget Armoedebeleid 2007 

(op de begroting 2008); 

o    een bedrag van € 500.000 voor de nog op te stellen 
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subsidieregeling ten laste van het budget 

Armoedebeleid 2008 (op de begroting 2008); 

o    een bedrag van € 150.000 voor de nog op te stellen 

subsidieregeling, ten laste van het meerjarig 

financieel kader, onder voorbehoud dat de middelen 

daadwerkelijk bij de begroting worden toegekend. 

3. een subsidiebedrag van € 42.135 voor 2008 als eerste betalingstermijn ten behoeve 

van Sportservice Noord-Holland op te nemen op de lijst ‘subsidies buiten 

verordening’ behorende bij de begroting; 

4. in 2009 voor het restantbedrag van € 911.098 aanvullend beleid te ontwikkelen. 

  

14. 
Instrumentarium Cultuurnota “ 

Cultuur op de Kaart” 2009-

2012  

 

 

Het college besluit: 

1. De notitie Instrumentarium Cultuurnota "Cultuur op de Kaart" 2009 - 2012 vast te 

stellen; 

2. De concept-statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit Instrumentarium 

Cultuurnota "Cultuur op de Kaart" 2009 - 2012 vast te stellen, met daarin 

opgenomen de volgende besluiten: 

a. Vanaf 2010 binnen het budget voor de uitvoering van de 

Cultuurnota “ Cultuur op de Kaart” 2009 – 2012 het voor 

activiteiten van de steunfunctie-instellingen  beschikbaar 

budget, met uitzondering van de steunfunctie-instellingen 

op het terrein van kunst- en erfgoededucatie en de 

Monumentenwacht, met 20% te verminderen ten opzichte 

van 2009; 

b. Vanaf 1 januari 2010 het onder 2 vermelde vrijkomende 

budget voor de uitvoering van de Cultuurnota “Cultuur op 

de Kaart” 2009 – 2012 flexibel in te zetten voor projecten 

en programma’s;  

3. De notitie en de statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit naar Provinciale 

Staten te sturen door middel van brief. 

 

  

15. 

Steunfunctiewerk Programma 

Zorg & Welzijn 2009-2012 

 

 

Het college besluit: 

1. De notitie Steunfunctiewerk Programma Zorg&Welzijn 2009-2012 vast te stellen. 

2. De statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit Steunfunctiewerk Programma 

Zorg&Welzijn 2009-2012 vast te stellen, met daarin opgenomen de volgende 

besluiten: 

c. Vanaf 1 januari 2010 binnen het budget voor Sociaal Beleid 

het flexibele deel van het budget ten behoeve van de 

uitvoering van het beleidsprogramma Zorg&Welzijn 2009-

2012 te verhogen naar 40% van het totale budget voor 

Sociaal Beleid.  

d. Als gevolg van besluit 2a vanaf 1 januari 2010 binnen het 

budget voor Sociaal Beleid het aandeel voor de 

steunfunctie-instellingen Welzijn en Sport ten behoeve van 

de uitvoering van het beleidsprogramma Zorg&Welzijn 

2009-2012 te verminderen tot 60% van het totale budget 

voor Sociaal Beleid. 

3. De notitie en de statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit naar Provinciale 
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Staten te sturen door middel van brief. 

 

  

16. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden mr. 

C.C.L.M. Stevens en ing. 

C.P.J. van Diest (CDA) 

omtrent dodelijk ongeval 

N236 (27) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

17. 
Actualisering PMI 2008-2012  

 

 

Het college besluit: 

1. de Actualisering van het PMI 2008-2012 inclusief de nieuw opgenomen 

studieprojecten en het geactualiseerde kasritme vast te stellen; 

2. de geschrapte projecten uit de planfase van het PMI 2008-2012 weer op te nemen: 

a. Een deel van het project N236-04: Reconstructie N236, gedeelte  

Loosdrechtdreef-Noordereind (ter grootte van € 6,5 miljoen) 

b. N248-03: Parallelweg langs de N248 

c. N248-01: Vervangen Stolperophaalbrug en verbeteren infrastructuur 

d. N242-03: Reconstructie N242, ged. Smuigelweg-Verlaat   

3. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten te verlenen voor de uitvoering 

van het PMI 

Ten laste van begrotingspost 308-01 (kapitaallasten PMI). 
a. Studiekrediet (verhoging krediet)                                                      € 500.000,- 

b. N206-03: Verbeteren verkeersveiligheid op diverse locaties op de  

Vogelenzangseweg, gemeente Bloemendaal (verhoging krediet)     € 310.000,- 

c. N208-04: Herinrichting A208, gemeenten Haarlem en Velsen  

(voorbereidingskrediet)                                                                    € 1.500.000,- 

d. N242-03: Reconstructie N242, gedeelte Smuigelweg-Niedorper Verlaat,  

gemeente Heerhugowaard (verhoging voorbereidingskrediet)           € 300.000,- 

e. N511-01: Herinrichten Egmond a/d Hoef-Bergen (verhoging krediet)€350.000, 

f. N518-02: Aanbrengen plateau op het kruispunt N518-Bereklauw,  

gemeente Waterland                                                                            €170.000,- 

Ten laste van begrotingspost 730826 (Zuidtangent)  
g. ZT-04: Oosttak Zuidtangent, cluster  4 "Tracé Legmeerdijk tot busstation  

Uithoorn"                                                                                         €16.400.000, 
Ten laste van het Impulsprogramma EXIN-H Weginfrastructuur; 

Westfrisiaweg  

h. N023-01, voorbereidingskrediet Westfrisiaweg (verhoging krediet)€2.500.000, 

i. N023-01: Grondaankopen                                                                 €5.000.000, 

4. daartoe de ontwerp-Voordracht Actualisering PMI 2008-2012 vast te stellen; 

5. Provinciale Staten te vragen de Voordracht Actualisering PMI 2008-2012 

gelijktijdig met de Lentenota 2008 (16  juni a.s.) te behandelen. 

  

18. 
Bestuurlijke toekomst Kop 

van Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Een vooraankondiging te sturen aan de colleges en raden van alle gemeenten in de 

Kop van Noord-Holland voor een discussiebijeenkomst over de bestuurlijke 

toekomst van de Kop van Noord-Holland op 11 juni a.s. conform concept brief. 
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19. 

Procedure plannen Natura 

2000 en Programma Beheer 

 

 

Het college besluit: 

1. De ambtelijke voorstellen voor de beheerplannen Natura 2000 en de 

gebiedsplannen Programma Beheer te bespreken in een klankbordoverleg van 

vertegenwoordigers van belangenorganisaties. 

2. Het Provinciaal Overleg Landelijk Gebied  (POL) in staat te stellen over de 

(ontwerp) plannen advies aan het college uit te brengen. 

3. Aansturing door stuurgroep uit POL plaatsvindt; inbreng belangenorganisaties via 

vanuit POL in te stellen klankbordgroep per ILG-gebied. Bestuurlijk advies van 

POL aan GS, die de plannen vervolgens vaststellen. 

4. Provinciale Staten hierover met brief te informeren. 

5. Gedeputeerden Moens en Visser overleggen over de verdere praktische uitwerking. 

  

20. 
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 51 woningen aan het Veenendaalplein te Amstelveen, gemeente 

Amstelveen,  

- Verbouwen van een informatiecentrum De Groene Golf aan de Kruisweg 1625 

Cruquius, tot een horecabedrijf, twee verenigingsruimten en een steunpunt voor 

beheer van groengebieden, gemeente Haarlemmermeer,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan Zwanenburg De Weeren, gemeente Haarlemmermeer,  

- Bestemmingsplan Buitengebied Hoogwoud, gemeente Opmeer,  

  

21. 
Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2008 (4) 

 

 

Het college besluit: 

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

stellen; 

- PS met brief hierover te informeren. 

  

22. 

Informeren PS op grond van 

actieve informatieplicht 

 

 

Het college besluit: 

- Conform het besluit van 15 april 2008 door middel van een brief PS actief te 

informeren  over het GSbesluit het Ontwikkelingsperspectief te onderschrijven en 

akkoord te gaan  met toezending van de bij deze nota gevoegde stukken over het 

Ontwikkelingsperspectief Markermeer-IJmeer;  

- Conform het besluit van 15 april jl. een brief te sturen aan de voorzitter van de 

stuurgroep Toekomstagenda Markermeer-IJmeer (gedeputeerde Greiner) met 

daarin opgenomen de aandachtspunten vanuit Noord- Holland voor het 

vervolgtraject; 

- Akkoord te gaan om een kopie van deze brief ter kennis van PS te brengen.  

 

  

23. 
Afwijking 

Subsidieverordening 

inrichting landelijk gebied 

Noord-Holland 2007 voor 

 

Het college besluit: 

1. Aan de Stichting Wandelplatform LAW, op grond van de Subsidieverordening 

inrichting landelijk gebied Noord-Holland 2007, onder toepassing van de 

afwijkingsbepaling van deze verordening voor wat betreft de hoogte van het 
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verlening tekortsubsidie aan 

project 

“Langeafstandswandelroute 

Stelling van Amsterdam”  

subsidiepercentage, voor het project “ Lange Afstandswandelroute Stelling van 

Amsterdam” een tekortsubsidie van maximaal € 89.500,- exclusief BTW (max. 

86% ipv 75% van begrote kosten) te verlenen. 

2. de Stichting Wandelplatform LAW met brief hierover te informeren. 

  

24. 

Beslissing naar aanleiding van 

bezwaren tegen het besluit van 

13 december 2007, nr. 2007-

69053, waarbij wij de 

activiteiten van de inrichting 

Afrikahaven Coal Terminal te 

Amsterdam gedogen. 

 

Het college besluit: 

1. bezwaarden in hun bezwaar te ontvangen; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing van 13 december 2007 niet te herroepen. 

  

25. 
Vaststellen beantwoording 

zienswijzen MER 

Westfrisiaweg 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de in de reactienota gegeven beantwoording op de ingediende 

zienswijzen op het MER opwaardering Westfrisiaweg; 

2. de reactienota toe te zenden aan alle indieners van een zienswijze en de betrokken 

gemeenten. 

3. PS hierover te informeren. 

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

  over de nummers: 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 18, 19, 24 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 11, 12, 13, 14, 15 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 3, 20, 21 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 1, 2, 22, 23 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 16, 17, 25 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

  

 

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.13-05-2008 openbaar 

Datum:13-05-2008 


