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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 
Klimaatneutrale reis van vijf 

bestuursleden naar China 

 

 

Het college besluit: 

- De CO2 uitstoot voor vliegreizen te compenseren door aan te sluiten bij projecten 

duurzame ontwikkeling in Noord-Holland. Als eerste zal de reis naar China in 

aanmerking komen. 

- Tevens de genodigden van het college van GS te verzoeken om op dezelfde wijze 

hun reis te compenseren. 

  

2. 
Beantwoording statenvragen 

van de statenleden de heren 

H.K. Bos en H. Putters (SP) 

omtrent overeenkomst 

stroomlijnalternatief (nr.8) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 
Ophoging subsidieplafond 

weidevogelimpuls 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond voor de weidevogelimpuls 2008 op te hogen met 0,1 miljoen 

euro extra geld van LNV en het  nieuwe subsidieplafond van 2,6 miljoen euro te 

publiceren in het Provinciaal Blad. 

2. 1 miljoen euro Provinciaal geld uit het budget Beheer en Onderhoud 

Natuurgebieden (62405) toe te voegen aan de weidevogelimpuls en daarmee het 

subsidieplafond te verhogen van 2,6 miljoen euro naar 3,6 miljoen euro en te 

publiceren in het Provinciaal Blad.  

3. Provinciale staten hierover te informeren 

 

  

4. 

Beantwoording statenvragen  

van het statenlid de heer J.A. 

Kardol (CU-SGP) over 

mensenrechten in China (nr. 

14) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Beantwoording van het 

statenlid de heer P.J. 

Bruijstens (Ouderenpartij 

NH/VSP) over 

informatievoorziening 

ouderenbeleid Noord-Holland 

(nr. 10) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 

Beantwoording van het 

statenlid de heer P.J. 

Bruijstens (Ouderenpartij 

NH/VSP) naar aanleiding van 

het boekwerkje Sociaal 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Beleidskader “Welzijn werkt” 

2005-2008 (nr. 11) 

  

7. 
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. 

- Voor het realiseren van een KNRM-station aan de Compagnieshaven te Enkhuizen, 

gemeente Edam-Volendam,  

- Voor het realiseren van vier appartementengebouwen (58 vakantiewoningen) aan 

Ooghduyne 1 te Julianadorp, gemeente Den Helder,  

  

8. 
Benoeming directeur 

Investeringmaatschappij 

Noordzeekanaalgebied 

(NZKG) 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met een voordracht door NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-

Holland (NVO) voor de benoeming van de (plv.) sectormanager Economie, 

Landbouw en Toerisme als directeur van de Investeringsmaatschappij 

Noordzeekanaalgebied B.V. 

  

9. 
Watersportmonitor 

 

 

Het college besluit: 

In aanmerking genomen de in het collegeprogramma 2007-2011 uitgesproken wens de 

positie van Noord-Holland als de belangrijkste watersportprovincie te handhaven, en de 

uitwerking van deze ambitie in de agenda Recreatie & Toerisme 2008-2011 (GS besluit 

2008-4672, 29-01-2008), 

1. Als basis voor dit beleid 5-jaarlijks een watersport monitoronderzoek uitvoeren, 

2. In te stemmen met de tweede watersportmonitor, 

3. De watersportmonitor ter kennisname toe te sturen aan provinciale staten.     

  

10. 
Verlenging planologische 

reservering banenstelsel 

Schiphol 

 

 

Het college besluit: 

- zijn voorstel van 5 februari 2008 tot verlenging van de planologische reservering 

voor een eventuele aanpassing van het banenstelsel van Schiphol in te trekken; 

- over dit besluit provinciale staten te informeren. 

De heer Mooij stemt tegen dit besluit.  

  

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

  over de nummers: 

G. Schokker tel. (023) 514 46 39 9 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 4 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 3 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 5, 6,   

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 2, 7, 8, 10 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 1 

  

 

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. 
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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. 18-03-2008 openbaar 

Datum:18-03-2008 


