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1. 

Subsidie fietspad Strandslag 
gemeente Den Helder 
 

 
Het college besluit: 
- Op voet van art. 4:23, lid 3, onder c, Awb een subsidie van maximaal € 234.170,- 

vast te stellen voor de gemeente Den Helder ten behoeve van de aanleg van het 
fietspad Strandslag; 

- Dit bedrag van € 234.170.- te dekken uit de vrijgevallen middelen van de Reserve 
Ontwikkeling Openluchtrecreatie;  

- Hiertoe af te wijken van het eerdere GS-besluit dat er geen verleningen meer 
plaatsvinden ten laste van de Reserve Ontwikkeling Openluchtrecreatie;  

- De sectormanager SHV te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit. 
  
2. 

Beantwoording statenvragen 
van de dames Nagel en 
Eelman en de heer van Diest 
(CDA) betreffende de 
Bovenkerkenpolder (nr. 50) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

   
3. 

Energie- en Klimaatakkoord 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het concept Klimaat en Energieakkoord tussen IPO en het rijk, 

onder de ontbindende voorwaarde dat na de ondertekening van het akkoord de 
bijdrage van het Rijk concreter wordt gemaakt, met name voor de onderwerpen 
biobrandstoffen en vergroening OV-concessies. Wat het laatste betreft heft de 
provincie Noord-Holland daarvoor geen buslijnen op; 

2. De voorzitter van het IPO te mandateren het akkoord namens de provincie Noord-
Holland te ondertekenen.  

  
4. 

Beantwoording statenvragen 
van de heren Poelgeest en van 
Oeveren (PvdD) inzake 
klimaatweek (nr. 51) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
5. 

Iepziektebestrijding 
 

 
Het college besluit: 
a. vanwege het gebrek aan draagvlak bij gemeenten geen iepenbeheerorganisatie op te 

richten voor de bestrijding van de iepziekte; 
b. de betrokken gemeenten en terreinbeherende organisaties per brief voor te stellen 

om in plaats daarvan het convenant iepziektebestrijding 2004-2007 (met 
aanscherpingen) te verlengen en de gemeenten te verzoeken deel te nemen aan een 
in te stellen iepenregeling; 

c. de provinciale bijdrage aan de iepenregeling integraal af te wegen bij Lentenota 
2009;  

d. de portefeuillehouder landschap, de heer Visser, te mandateren om het definitieve 
convenant iepziektebestrijding 2009-2013 te ondertekenen. 

e. PS te informeren over dit besluit.  
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6. 

Motie 5-3 
klusondernemerschap 
 

 
Het college besluit: 
1. te constateren dat op 13 november 2006 motie nr 5-3 is aangenomen door 

Provinciale  Staten waarin GS werd opgedragen een met name genoemd project 
rond klusondernemerschap te subsidiëren voor 360.000 euro;  

2. kennis te nemen van het feit dat wij op 27 november 2007 hebben besloten de 
motie niet uit te voeren om redenen van uitblijvende co-financiering door het Rijk, 
de hoge kosten per deelnemer in verhouding tot vergelijkbare projecten en de 
tegenvallende resultaten van een soortgelijk project in Utrecht;   

3. te constateren dat de commissie SI, op 21 januari 2008 gedeputeerde Baggerman 
dringend heeft verzocht de  motie wel uit te voeren, waarbij gedeputeerde 
Baggerman heeft aangegeven dit te willen overwegen op voorwaarde dat er een 
inhoudelijk voldoende projectplan kwam. 

4. kennis te nemen van het bijgevoegde herziene projectplan evenals het feit dat het 
Rijk inmiddels co-financiering heeft verstrekt;  

5. een subsidie toe te kennen van maximaal €120.000,- aan de stichting Cocon ter 
realisatie van een opleiding tot klusondernemer voor 15 deelnemers en de 
sectormanager subsidies te machtigen tot uitvoering van dit besluit; 

6. Provinciale Staten te informeren over dit besluit. 
  
7. 

Exinh projectplan 
“Nieuwbouw hospices in 
Noord-Holland 2008” 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de conceptvoordracht Exinh projectplan “Nieuwbouw Hospices 

Noord-Holland 2008”; 
2. de conceptvoordracht Exinh projectplan “Nieuwbouw Hospices Noord-Holland 

2008” door middel van bijgaande brief ter vaststelling toe te zenden aan Provinciale 
Staten; 

3. gedeputeerde S. Baggerman te machtigen om naar aanleiding van de bespreking  in 
de Statencommissie wijzigingen van niet ingrijpende aard in de conceptvoordracht 
Exinh projectplan “Nieuwbouw Hospices Noord-Holland 2008”aan te brengen. 

 
  
8. 

EXIN-H Sportaccommodaties 
 

 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het de conceptvoordracht “Plan van Aanpak EXIN-H  
‘Stimulering sportaccommodaties met (inter)nationale uitstraling’. 

2. De conceptvoordracht “Plan van Aanpak EXIN-H  ‘Stimulering 
sportaccommodaties met (inter)nationale uitstraling’ ter vaststelling aan PS toe 
te sturen d.m.v. bijgaande brief. 

3. Af te wijken van het in het collegeakkoord benoemde bedrag van €15 miljoen 
voor sportaccommodatie en hiervoor de  middelen EXIN-H beschikbare 
middelen van €10.966.342 in te zetten. 

4. De thans voor het project beschikbare middelen binnen de reserve EXIN-H ad 
€ 1,5 miljoen te verhogen naar € 10.966.342 waarbij de verhoging € 9.466.342 
wordt gedekt: 

a. Binnen de EXIN-H programma’s Welzijn en Jeugdzorg € 9.070.627 
aan geoormerkte middelen te heralloceren. 

b. Binnen de reserve UNA ongeoormerkte middelen programma Sociale 
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Culturele Infrastructuur ad € 395.715 (te storten in de reserve EXIN-
H).  

c. Ten laste van de boven genoemde € 10.966.342 een begrotingspost te 
ramen van € 1 miljoen als voorbereidingskrediet OP2028 
(programmabegroting 2009). 

5. De te ramen begrotingspost onder 4 c te verwerken in de 1e wijziging 
Programmabegroting 2009. 

6. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen wijzigingen in de bij 1, 2 en 3 
genoemde stukken aan te brengen indien de behandeling in de commissie 
Sociale Infrastructuur daartoe aanleiding geeft en de wijzigingen van niet 
ingrijpende aard zijn. 

 
  
9. 

Aanvullend 
uitvoeringsprogramma veren 
provincie Noord-Holland 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het aanvullende uitvoeringsprogramma “investeringen in 

veerverbindingen Provincie-Noord-Holland”; 
2. Op grond van artikel 4: 23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht 

subsidies te verlenen aan zes veerverbindingen voor een totaal bedrag van 
maximaal € 701.700 voor pontveren; 

3. In afwijking van artikel 3, sub m, van het algemeen mandaatbesluit GS, sector 
subsidies te machtigen uitvoering te geven van dit besluit. 

  
10. 
Vervolg discussie bestuurlijke 
toekomst Kop van Noord-
Holland 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de reacties van de gemeenten Anna Pauwlona, Den Helder, 

Schagen, Zijpe, Niedorp en Wieringermeer op de brief van GS d.d. 24 juni 2008  
2. Af te zien van het instellen van een ambtelijke werkgroep zoals voorgesteld aan de 

gemeenten in de Kop van Noord-Holland in de brief van 24 juni 2008  
3. Zich nader te beraden op zijn rol in de discussie over de bestuurlijke toekomst van 

de Kop van Noord-Holland 
4. De gemeenten in de Kop van Noord-Holland te informeren over dit besluit door het 

verzenden van brief. 
  
11. 
Arhi-procedure West 
Friesland 
 

 
Het college besluit: 
1. Voor de gemeenten in de regio West-Friesland een procedure te starten conform 

artikel 8 van de Wet Algemene Regels Herindeling (Arhi); 
2. De betreffende gemeenten via bijgevoegde brief uit te nodigen voor een open 

overleg met de portefeuillehouder in het kader van de Wet Arhi; 
3. Een afschrift van deze brief te versturen aan Provinciale Staten van Noord-Holland 

en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
  
12. 

Wijziging Algemeen 
mandaatbesluit GS NH 2007 
en 
Vertegenwoordigingsbesluit 
Provincie en commissaris van 

 
Het college besluit: 
- Het Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde staten van Noord-Holland 2008 en het 

Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en commissaris van de Koningin 2008-2 vast 
te stellen. 
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de Koningin 2008  
  
13. 

Voortgangsrapportage 
wateroverlast 2008  
 

 
Het college besluit: 
1. de voortgangsrapportage wateroverlast 2008 vast te stellen; 
2. het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland te informeren over zijn standpunt op de afwegingscriteria uit de Studie 
Toekomstig Waterbezwaar; 

3. de voortgangsrapportage ter kennisname aan de waterschappen te sturen; 
4. de voortgangsrapportage wateroverlast ter kennisname aan PS te sturen. 

  
14. 
Beantwoording statenvragen 
van de heren van Overen en 
van Poelgeest (PvdD) inzake 
muskusrattenbestrijding (nr. 
12 onderdeel 8 en 9) 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
15. 

Advies van de Bestuurlijke 
Commissie Muskus- en 
beverrattenbestrijding (BCM) 
over de voortgang bestrijding 
op basis van de resultaten 
onderzoekprogramma nut en 
noodzaak muskus- en 
beverrattenbestrijding 

 
Het college besluit: 
- In principe in te stemmen met het advies van de Bestuurlijke Commissie 

Muskusrattenbestrijding (BCM) over de voortgang van de muskusratten- en 
beverrattenbestrijding: 

1. De huidige muskus- en beverrattenbestrijding te continueren om 
veiligheidsrisico’s te voorkomen, met het besef dat onderzoek naar 
een ethisch meer gewenste strategie voortgang moet hebben. 

                      2. Op korte termijn onderzoek te starten naar:  
            -potentiële alternatieve vangststrategieën. Dit betreft twee 3-jarige 
            veldexperimenten naar (a) objectbestrijding en (b) landsdekkende  

bestrijding in de winter en het voorjaar; 
            -de gevolgen van het stoppen van de bestrijding. In eerste instantie aan 

de hand van een theoretisch model.  
           3. De bestrijding landelijk over te dragen naar de waterschappen. Met het 
            minimaal in stand houden van het huidige aantal organisaties als 

zwaarwegend uitgangspunt.  
                       4.a. In 2008 een voorstel te doen voor een goede 

registratie/gegevensverzameling om het inzicht in de effecten en 
efficiëntie van de bestrijding te verbeteren en vervolgonderzoek 
mogelijk te maken;  

            b.In 2008 een herzien onderzoeksprogramma voor de komende jaren op 
te stellen;  

            c.Europees onderzoek naar de humaniteit van vangmiddelen te blijven 
volgen en in 

           2008 aanvullend onderzoek te doen naar humane vangmethoden;  
            d.in 2008 een voorstel te doen voor het in het leven roepen van een 
             auditcommissie.  

- Dit advies plus achtergrond informatie toe te sturen aan Provinciale Staten met het 
verzoek deze te plaatsen op de B-agenda van de commissie WAMEN voor 
bespreking middels brief. 
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16. 

Provinciale Ruimtelijk 
Verordening 2009, 1e tranche 
 

 
Het college besluit: 
1. De ontwerp-Provinciale Ruimtelijke Verordening 2009, 1e tranche voorlopig vast te 

stellen; 
2. Door middel van brief de gemeentebesturen in Noord-Holland van het ontwerp op 

de hoogte te stellen; 
3. Het ontwerp bekend te maken overeenkomstig de eisen van de Wet ruimtelijke 

ordening en eenieder gelegenheid te geven tot het maken van opmerkingen. 
  
17. 

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. 

- Opschalen windturbine op perceel Veerweg 26 te Wieringerwaard, gemeente Anna 
Paulowna,  

- Realiseren onbemand tankstation aan de Dorpsstraat 1001 te Assendelft, gemeente 
Zaanstad,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- Bestemmingsplan De Purmer 2005, gemeente Purmerend,  
 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Kom-West 2007, gemeente Huizen,  
- Bestemmingsplan Hoofddorp Toolenburg 2007, gemeente Haarlemmermeer,  
- Bestemmingsplan Gommerwijk West-West, gemeente Enkhuizen,  
- Bestemmingsplan Groot Waterloo, stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam,  

 
  
18. 
Verhoging subsidieplafond 
Duurzame energiepakket 2008  
 

 
Het college besluit: 
- Het subsidieplafond van de deelverordening Duurzame Energiepakket Noord-

Holland 2008 te verhogen met € 60.000,- tot 1.060.000,-- 
- Een budgetoverheveling te doen van kostenplaats 753307 (inv. Programma 

duurzame energie) naar kostenplaats 753353 (duurzame energieprojecten) voor een 
bedrag van € 60.000,-- 

- De unitmanager Subsidies te mandateren om uitvoering te geven aan dit besluit. 
  
19. 

Structuurvisieverkenning 
Énergielandschappen’ 
 

 
Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het essay “Duurzame energieoplossingen vragen om 

ruimtelijke sturing” 
- de belangenafweging in het kader van de structuurvisie te laten plaatsvinden en  
- het essay te betrekken bij de verdere strategiebepaling rond Duurzame Energie. 

  
20. 

Benoeming tijdelijke 
gemeentesecretaris en griffier 
nieuwe gemeente 
Bloemendaal  

 
Het college besluit: 
Op basis van artikel 61, eerste lid, van de Wet Arhi met ingang van 1 januari 2009 te 
benoemen: 
1. tot tijdelijk gemeentesecretaris van de te vormen gemeente Bloemendaal, de heer 
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mr. A. Ph. van der Wees; 
2. tot tijdelijk griffier van de te vormen gemeente Bloemendaal, mevrouw drs. K.A. 

van der Pas. 
  
21. 

Openbaar Vervoer Taxi 
Noord-Holland 2007  
 

 
Het college besluit: 
1. onder toepassing van de in artikel 24 van de Algemene subsidieverordening Noord-

Holland 1998 (AsN) opgenomen afwijkingsmogelijkheid geen toepassing te geven 
aan artikel 12 van de AsN, zodat de subsidies Openbaar Vervoer Taxi Noord-
Holland 2008 kunnen worden verstrekt zonder voorafgaande aanvraag; 

2. voor 2008 een budgetsubsidie te verstrekken aan de in bijlage 1 genoemde 
gemeenten voor de in deze bijlage genoemde bijdragen; 

3. de sectormanager Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit. 
  
22. 

Instemmen tot uitzondering 
van de aanbestedingsregels 
inzake het herstel en wisselen 
van de binnenvloeddeuren van 
de Koopvaardersschutsluis 
 

 
Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de achteraf melding dat gebruik wordt gemaakt van de 

uitzonderingsmogelijkheid op de provinciale aanbestedingsregels 
- In te stemmen met de motivering om gebruik te maken van de 

uitzonderingsclausule van de aanbestedingsregels door aansluiting te zoeken bij de 
uitzonderingsbepalingen, 6e regel punt 1 e van de aanbestedingsregels Provincie 
Noord-Holland 2005 voor het wisselen van de deuren 3 en 4 van de 
Koopvaardersschutssluis te Den Helder. 

  
23. 

BDU Kleine Infrastructuur 
2008-Streng Naarden 
 

 
Het college besluit: 
- In te stemmen met de gewijzigde prioritering van projecten van de Gooi en 

Vechtstreek ten behoeve van het programma Kleine Infrastructuur 2008. 
  
24. 

Plan-MER Provinciaal 
Waterplan 2010-2015 
 

 
Het college besluit: 
• Om geen plan-MER uit te voeren voor het provinciaal Waterplan 2010-2015. De 

plan-m.e.r.-plicht is niet van toepassing omdat:  
- voorwaarden worden opgenomen in het Provinciaal Waterplan 2010-2015 om 

significant negatieve effecten op Natura 2000 gebieden uit te sluiten; 
- voor zover het Waterplan ruimtelijke gevolgen heeft, deze worden meegenomen 

bij de plan-MER van de provinciale Structuurvisie; 
- voor dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in het 

Waterplan wordt verwezen naar de plan-MER voor het Nationaal Waterplan. 
• Provinciale Staten, door middel van brief, over het genoemde besluit te informeren. 

  
25. 

Investeringsbudget Landelijk 
Gebied: actualisatie pMJP 
deel B 2008: toevoeging 
“deelproject 3: Renovatie 
bunker 4 en 8 fort 
Penningsveer” 

 
Het college besluit: 
- “Deelproject 3: Renovatie bunker 4 en 8 fort Penningsveer” toe te voegen aan het 

provinciaal Meerjaren Programma (pMJP) ILG deel B 2008. 
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26. 
Programma ambtsbezoek 
cvdK aan de gemeente 
Blaricum op 16-10-2008  

 
Het college besluit: 
- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van 

de Koningin aan de gemeente Blaricum op 16 oktober 2008. 
  
27. 

Wijziging ondermandaat 
directie Beleid en B&U 
 

 
Het college besluit: 
1. De gewijzigde ondermandaatlijst van de directie Beleid vast te stellen; 
2. De gewijzigde ondermandaatlijst en het gewijzigde ondervolmacht van de directie 

B&U vast te stellen. 
  
28. 
Collegebrede verkenning 
kenniseconomie (onderdeel 
voorbereiding structuurvisie) 
 

 
Het college besluit: 
- Kennis te nemen van de quickscan kenniseconomie in Noord-Holland; 
- De belangrijkste aanbevelingen ervan te betrekken bij het opstellen van de 

structuurvisie; 
- Gedeputeerde Bond te machtigen de resultaten van de quickscan te gebruiken bij 

opiniërende externe bijeenkomsten ten behoeve van het kenniseconomie-beleid. 
  

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
B. Adema tel. (023) 514 46 39 1, 28 
R. Fillet tel. (023) 514 44 09 12, 26, 27 
L. van Hees tel. (023) 514 38 43 10, 11, 18, 19, 20  
A. Hespe tel. (023) 514 35 47 6, 7, 8,  
M. Lange tel. (023) 514 36 41 2, 16, 17 
J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 13, 14, 15, 24, 25 
K. Grevers tel. (023) 514 36 42 9, 21, 22, 23 
J. Duin tel. (023) 514 40 99 3, 4, 5 
  
 
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. 14-10-2008 openbaar 
Datum:14-10-2008 
 


