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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw 

Geldhof (D66) inzake haltes 

Zuidtangent (101) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 

Toekenning subsidies 

toegankelijkheid openbaar 

vervoer 

 

 

Het college besluit: 

A. In te stemmen met de verstrekking aan 15 gemeenten van een incidentele subsidie 

voor een totaal bedrag van € 3.812.790,- (zie bijlage 2) 

B. In afwijking van artikel 3, sub m van het Algemeen mandaatbesluit GS, de 

uitvoering van het besluit op te dragen aan de directeur SHV. 

C. Provinciale Staten actief te informeren middels brief. 

  

3. 

Voorgenomen wijziging 

begrenzing Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) 

Westelijk Tuinbouwgebied 

Haarlem 

 

 

Het college besluit: 

1. Stichting Westelijk tuinbouwgebied Haarlem per brief te informeren over de 

besluitvorming over de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur in 2008 en 

over het bestemmingsplan “ Binnenduinrand”. 

2. Stichting Ons Bloemendaal, Natuurgroep Nivon-Haarlem, Wijkraad Oosterduin en 

Overlegorgaan Nationaal Park Zuid Kennemerland een afschrift van deze brief te 

zenden. 

  

4. 

Stelling van Amsterdam- Op 

weg naar een nieuw 

gebiedsprogramma (2009-

2013) 

 

 

Het college besluit: 

1. de nota ‘Stelling van Amsterdam – Op weg naar een nieuw gebiedsprogramma 

2009-2013’ vast te stellen; 

2. in navolging op het huidige gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam 2005-2008 

een nieuw gebiedsprogramma voor de periode 2009-2013 op te gaan stellen; 

3. om de volgende speerpunten in dit gebiedsprogramma op te nemen en verder uit te 

werken: 

- vergroten publieke toegankelijkheid, recreatie en toerisme; 

- restauratie en behoud van de Stelling; 

- ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid; 

- economische benutting; 

- communicatie en marketing; 

4. ten behoeve van de ruimtelijke samenhang en landschappelijke herkenbaarheid te 

kiezen voor ambitieniveau B, waarmee de westkant van de Stelling een 

kwalitatieve impuls krijgt conform de besluiten van de 7e Noordvleugelconferentie, 

en dit verder uit te werken in het gebiedsprogramma; 

5. Bij de uitwerking te onderzoeken of ambitieniveau B financieel kan worden gedekt 

of dat binnen het niveau verder kan worden geprioriteerd. 

6. de nota ‘Stelling van Amsterdam – Op weg naar een nieuw gebiedsprogramma 

2009-2013’ aan provinciale staten aan te bieden. 

  

5. 
ILG-uitvoeringsprogramma 

 

Het college besluit: 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Stelling van Amsterdam 2007-

2013  

 

1. het ILG-uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2007-2013 vast te stellen; 

2. bij de uitwerking te onderzoeken of het uitvoeringsprogramma financieel kan 

worden gedekt of dat binnen het uitvoeringsprogramma verder kan worden 

geprioriteerd. 

3. het uitvoeringsprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan het rijk en het 

daartoe te verzenden naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. 

  

6. 

Verlenen van voorfinanciering 

aan het project Kansenkanon 

II 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan Syntens te laten weten voornemens te zijn om een bijdrage te verstrekken aan 

het project Kansenkanon II van € 910.740 (jaarlijks € 303.580) vanuit de reserve 

cofinanciering Europese projecten voor de periode 2008 tot en met 2010. 

2. Daartoe een cofinancieringsverklaring op te stellen voor Syntens (door SHV) en 

daarin te benadrukken dat het hier een voornemen betreft mits het project in 

aanmerking komt voor subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO). 

3. In dit bijzondere geval vooruitlopend op de toekenning van de EFRO-subsidie 

alvast een bedrag van € 305.580 voor te financieren vanuit de reserve 

cofinanciering Europese projecten. Dit bedrag komt overeen met de jaartranche 

2008 aan provinciale cofinanciering. 

4. Daartoe de brief te verzenden. 

  

7. 
1e wijziging 

Programmabegroting 2008 en 

aanvullingen subsidielijst 

buitenverordening 2008 

 

 

Het college besluit: 

a. De ontwerp- 1
e
 programmabegrotingswijziging 2008 vast te stellen. 

b. De aanvullingen op de subsidielijst buiten verordening 2008 vast te stellen. 

c. De 1
ste

 programmabegrotingswijziging 2008 en de aanvullingen op de 

subsidielijst buiten verordening 2008 toe te zenden aan Provinciale Staten ter 

vaststelling in de vergadering van 11 februari 2008. 

  

8. 
2de wijziging 

Programmabegroting 2008  

 

 

Het college besluit: 

a. De ontwerp-2
e
 programmabegrotingswijziging 2008 vast te stellen. 

b. De 2
de

  programmabegrotingswijziging 2008 toe te zenden aan Provinciale 

Staten ter vaststelling in de vergadering van 11 februari 2008. 

c. De portefeuillehouder te machtigen de 2e begrotingswijziging aan te vullen 

i.v.m. de middelen voor het bestuursakkoord. 

  

9. 
Subsidie Centrum Wakan 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met een incidentele subsidie aan Centrum Wakan van € 1,- per                    

bezoeker over het jaar 2007. Dit komt neer op een bedrag van € 10.214,--. 

- De incidentele subsidie te financieren uit de post onvoorziene uitgaven.  

 

  

10. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

- Realiseren van twee burgerwoningen naast het perceel Emmaweg 35 te Kortenhoef, 

gemeente Wijdemeren 

- Het verbouwen van de Hallen, gemeente Amsterdam,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan “ Nieuwe Meer” , gemeente Haarlemmermeer,  

 

11. 
Beslissing op bezwaarschrift 

stichting landschap Noord-

Holland te Castricum tegen de 

weigering van een ontheffing 

ex artikel 68 Flora- en 

faunawet. 

 

Het college besluit: 

-   het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren. 

  

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

  over de nummers: 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 7, 8, 9, 10 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 4, 5, 6 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 11 

  

 

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. 15-01-2008 openbaar 

Datum:15-01-2008 


