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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 september 2008
Onderwerp

Besluit

1.
Het college besluit:
Uitvoering initiatiefvoorstel
‘Wonen in Noord-Holland met - Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek naar restwarmtebenutting
Energiewinst en
uitgevoerd n.a.v. het initiatiefvoorstel ‘Wonen in Noord-Holland met Energiewinst
Luchtkwaliteit
en Luchtkwaliteit’;
- Na instemming van PS de directie Beleid op te dragen om bij potentiële warmteleveranciers en gebruikers in de IJmond het draagvlak te inventariseren en na te
gaan onder welke voorwaarden men bereid is mee te werken aan benutting van
restwarmte. Ditzelfde te doen voor de overige 10 grootste potentiële
warmteleveranciers;
- Na instemming van PS en bij voldoende draagvlak onder aanbieders en afnemers
van restwarmte, de directeur Beleid op te dragen om in de IJmond een verdiepend
onderzoek uit te voeren naar de technische en financiële haalbaarheid van een
lokaal warmtenet. Ditzelfde te doen voor de overige 10 grootste potentiële
warmteleveranciers;
- Nader onderzoek te doen naar:
• Hoe duurzaam bouwen structureel kan worden meegenomen bij
gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij de provincie betrokken is en
bij de werkzaamheden van het aanjaagteam wonen;
• of een subsidie ter stimulering van innovatieve energiezuinige
nieuwbouwprojecten zinvol kan zijn en hoe een dergelijke regeling
eruit zou kunnen zien;
• de belangstelling voor een convenant met gemeenten, bouwers en
woningcorporaties om energiezuinigere woningen te realiseren dan
wettelijk verplicht is;
- Bijgevoegde PS nota ter bespreking aan te bieden aan PS.

2.
Vaststellen voordracht
tarieven nazorgheffing
stortplaatsen 2009
(tarieventabel 2009) en de
begroting 2009 van het “Fonds
nazorg gesloten stortplaatsen
Provincie Noord-Holland.

3.
Afspraakdocument
aanwijzingsbesluiten en
beheerplannen Natura 2000

Het college besluit:
1. De voordracht vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten;
2. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2008 in te trekken;
3. Provinciale Staten voor te stellen de tarieventabel 2009 vast te stellen;
4. Na vaststelling door Provinciale Staten van de “tarieventabel 2008” de
tarieventabel voor 2009 te publiceren in het Provinciaal blad.
5. De begroting 2009 “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland”
vast te stellen.
6. De vastgestelde begroting 2009 in het kader van de actieve informatieplicht aan te
bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd afsprakendocument tussen de Minister van LNV en
Gedeputeerde Staten van Noord-Hollland over de relatie tussen de door de
provincie op te stellen beheerplannen en de door de Minister vast te stellen
aanwijzingsbesluiten voor de 7 in het document genoemde Natura 2000 gebieden in
Noord-Holland.
2. De gedeputeerde natuur te mandateren het afsprakendocument namens het college
te tekenen.
3. Het getekende afsprakendocument met bijgaande brief aan de Minister van LNV ter
ondertekening aan te bieden.
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4.
Wijziging Subsidieregeling
Het college besluit:
Agrarisch Natuurbeheer
1. PS voor te stellen de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en
Noord-Holland (SAN) en
subsidieregeling Natuurbeheer (SN) op enkele onderdelen aan te passen
subsidieregeling Natuurbeheer
volgens bijgevoegde conceptontwerpen;
Noord-Holland (SN)
2. Hiertoe de conceptvoordracht aan PS vast te stellen teneinde de onder besluit 1
genoemde regelingen vast te stellen;
3. Door middel van bijgaande brief de conceptvoordracht genoemd onder punt 2
aan te bieden aan PS;
4. De nieuwe subsidieregeling te publiceren in het provinciaal blad.
5. De beheersbijdragen voor het beheerspakket, opgenomen in de bijlage 28c van
de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, voor het begrotingsjaar 2008 als
volgt vast te stellen :
A). Beheereenheid: Grasland
a) Beheerbijdrage vast: € 118,-;
b) Maximale beheerbijdrage voor variabele inkomstenderving: € 332,-.
B). Beheereenheid: Bouwland
a) Beheerbijdrage vast: € 73,-;
b) Maximale beheerbijdrage voor variabele inkomstenderving: € 377,-.
C). Beheereenheid: Vroege groenbemester
Beheerbijdrage: € 252,-.
D). Beheereenheid: Late groenbemester
Beheerbijdrage: € 252,-.
5.
Aanbesteding Accountancy

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de voorliggende offerteaanvraag en bijlage A, programma van
eisen op basis waarvan de Europese openbare aanbestedingsprocedure op 22
september 2008 zal worden gestart.

6.
Schadeclaim inzake
bestemmingsplan
Buitengebied NoorderKoggenland

Het college besluit:
- Het verzoek om schadevergoeding van LTO Noord namens de heer P. Poen af te
wijzen.

7.
Subsidie aan Sportservice
Noord-Holland voor
uitvoering van activiteiten in
het kader van het
Jeugdsportfonds

Het college besluit:
1. aan Sportservice Noord-Holland tekortsubsidie te verstrekken van € 438.902 voor
de periode van 1 september 2008 tot en met 31 december 2011 voor activiteiten ten
behoeve van het Provinciaal Jeugdsportfonds.

8.
Beantwoording statenvragen
van de heer H. Putters (SP)
over de bereikbaarheid kust

Het college stelt de antwoorden vast.
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per openbaar vervoer (nr. 48)
9.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid mevrouw
Geldhof (D66) over de
tracéstudie Westfrisiaweg en
DHV (nr. 42)

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
Programma ambtsbezoek
cvdK aan de gemeente
Bennebroek op 19-11-2008

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Bennebroek op 19 september 2008.

11.
Formele instelling sector
Gebiedsontwikkeling en
Grond per 1 oktober 2008 bij
directie Beleid

Het college besluit:
- . kennis te nemen van het positieve advies van de Ondernemingsraad van 1
september j.l.,
- 2. het voorgenomen besluit van 24 juni j.l. te bekrachtigen.

12.
Verlening 90% voorschot
project ‘Breednet’

13.
Vaststelling subsidieplafonds
bij Deelverordening Collectief
Particulier
Opdrachtgeverschap NoordHolland 2008

Het college besluit:
- Onder toepassing van de hardheidsclausule, artikel 24 AsN, af te wijken van het
bepaalde in artikel 23 lid 2 AsN, door het aan de stichting IMMovator te Hilversum
voor het project ‘Breednet’ verleende voorschot van 75% onder voorbehoud te
verhogen naar 90% van het in de beschikking tot verlening van de tekortsubsidie
vermelde bedrag.
- De sectormanager subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit

Het college besluit:
De subsidieplafonds bij de Deelverordening Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Noord-Holland 2008 voor de periode 17 november 2008 tot 1 mei 2010 als volgt vast te
stellen, vooruitlopend en onder voorbehoud van de vaststelling van deze
deelverordening door PS (geagendeerd voor de PS vergadering van 22 september 2008):
- 25% van het (door het Rijk) beschikbaar gestelde budget voor subsidieverlening aan
CPO projecten die aantoonbaar zorg of sociale integratie bevorderen: € 288.555,- 75% van het beschikbare budget voor subsidieverlening waarvan de realisatiekosten
inclusief grondkosten per project gemiddeld niet hoger zijn dan € 250.000,-: €
865.665,-.
De subsidieplafonds tegelijk met de Deelverordening Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap in het provinciaal blad te publiceren. Onder voorbehoud van
vaststelling van deze deelverordening door PS op 22 september 2008.

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

R. Fillet
L. van Hees
A. Hespe
H. Wijker
J. Duivenvoorde

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 44 21
tel. (023) 514 34 13

over de nummers:
5, 10
1,2 , 3, 4
7, 13
6
12
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tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 40 99

8, 9
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. 16-09-2008 openbaar
Datum:16-09-2008

