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1. 

Ondermandaat 

Provinciesecretaris 

 

 

Het college besluit: 

- Goedkeuring te verlenen aan een ondermandaat van de Provinciesecretaris aan de 

projectleider mobiliteit. 

  

2. 

Biomassaverwerking in 

Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. De verwerking van biomassa reststromen tot energie te bevorderen en zo bij te 

dragen aan het behalen van de doelstelling van 20% duurzaam opgewekte energie 

in het jaar 2020 en de reductie van CO2 uitstoot. 

2. Akkoord te gaan met de inhoud van het ‘Ontwikkelingskader Biomassa’ waarin o.a. 

staat beschreven aan welke criteria projecten moeten voldoen om op de steun van 

het platform te kunnen rekenen en het ‘Uitvoeringsprogramma Biomassa’, waarin 

het platform de activiteiten van de komende jaren beschrijft. 

3. Het Platform Biomassa opdracht te geven vraag en aanbod van biomassa 

reststromen en de verwerking in kaart te brengen, het Platform Biomassa op te 

dragen te rapporteren over de voortgang en de resultaten van het 

Uitvoeringsprogramma en zorg te dragen voor de samenwerking en afstemming 

met het CO2 servicepunt; 

4. Voor de uitvoering van deze opdracht € 30.000,-  in de vorm van een bijdrage 

beschikbaar te stellen voor het jaar 2009; 

5. Tevens kennis te nemen van de Biomassavisie gemeenten (bijlage 5), opgesteld 

door het CO2 servicepunt; 

6. Provinciale staten over het besluit te informeren. 

 

 

  

3. 

Vervanging Leidraad 

Provinciaal Ruimtelijk Beleid 

 

 

Het college besluit: 

1. Bestaande en nieuwe ruimtelijke beleidsinformatie (zoals tot dusverre opgenomen 

in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Omgevingsbeleid) vanaf 1 juli 2008 via de 

themapagina’s van de provinciale website aan te bieden. 

  

4. 

Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid de heer van 

Poelgeest (PvdD) omtrent 

afschot van verwilderde katten 

(nr. 38) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

van de Statenleden van de 

heer van Oeveren en van de 

heer van Poelgeest (PvdD), 

omtrent de ganzenvangacties 

op Texel (nr. 41) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 

Investeringsbudget Landelijk 

Gebied: Actualisatie 

Uitvoeringsprogramma 2008  

 

Het college besluit: 

1. Het advies van de gebiedscommissie Laag Holland inzake het tussentijds 

actualiseren van het ILG-Uitvoeringsprogramma 2008 over te nemen; 
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 2. In te stemmen met het voorstel om het project “Breder in zorg, Ruimer in land” 

toe te voegen aan het ILG-uitvoeringsprogramma 2008. 

  

7. 

Voordracht project 

Transferium Jeugdzorg en 

verlening projectsubsidie 

Transferium 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept Voordracht en het ontwerpbesluit projectplan JZ 3: Zorgaanbod voor 

jongeren met ernstige gedragsproblematiek (Transferium Jeugdzorg) vast te stellen 

waarbij aan PS wordt voorgesteld de volgende besluiten te nemen: 

a. in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland 

(EXIN-H) het projectplan JZ 3 Zorgaanbod voor jongeren 

met ernstige gedragsproblematiek (Transferium Jeugdzorg) 

vast te stellen; 

b. ter uitvoering van het onder 1. genoemd projectplan een 

begrotingspost te ramen van maximaal € 8.413.697 ten 

behoeve van een subsidie aan Stichting Parlan voor 

realisatie van het project Transferium te Heerhugowaard en 

deze bijdrage ten laste te brengen van de daarvoor 

beschikbare middelen ad € 9 miljoen binnen de 

bestemmingsreserve EXIN-H; 

c. het restant van de beschikbare  € 9 miljoen aan EXIN-H 

middelen voor projectplan JZ3 ad € 586.303 in te zetten 

voor het wegwerken van de ernstigste knelpunten in de 

huisvesting Jeugdzorg en dragen daartoe het college van GS 

op voor 1 april 2009 de resultaten van het 

inventarisatieonderzoek naar deze knelpunten te presenteren 

met bijbehorende knelpuntenlijst; 

d. het onder b. genoemd project toe te voegen aan de Lijst 

Subsidies buiten verordening 2008. 

        2. De concept Voordracht en het ontwerpbesluit conform conceptbrief aan PS te 

zenden; 

       3. Ten behoeve van het onder 1.c. genoemd inventarisatieonderzoek € 150.000 ten 

laste te brengen van het restant EXIN-H middelen ad € 586.303 en daartoe in de 

eerstvolgende budgettair neutrale begrotingswijziging (2 september 2008) € 

100.000 van product 881.53 over te hevelen naar product 881.06 (het restant ad  

€ 50.000 wordt betaald in 2009).  

        4.  De onder 1. genoemde subsidie aan Stichting Parlan als volgt te verlenen: 

e. Maximaal € 6.907.000 t.b.v. de stichting van het gebouw tot een 

maximum van 70% in het thans geraamd investeringstekort ad € 

9.867.000 (€ 30.600.000 minus   € 20.733.000); 

f. Maximaal € 1.506.697 t.b.v. de aanschaf van de inventaris van 

het gebouw. 

5. Met betrekking tot de aanvraag voor de projectsubsidie Transferium onder 

toepassing van de in de AsN opgenomen afwijkingsbevoegdheid toe te staan 

dat de aanvragen niet uiterlijk 3 maanden voor het begin van de betreffende 

activiteiten moeten worden ingediend. 

6. Onder toepassing van de afwijkingsbevoegdheid toe te staan dat de betaling 

van voorschotten plaatsvindt volgens de systematiek 90% gedurende het 

project en 10% bij vaststelling van de subsidie. 

7. Onder toepassing van de afwijkingsbevoegdheid toe te staan dat de aanvraag 

tot vaststelling van de subsidie uiterlijk wordt ingediend binnen 4 maanden na 

afronding van het project. 

8. De directeur Subsidies te machtigen uitvoering te geven aan de besluitvorming 

met betrekking tot de hierboven genoemd punten 4 t/m 7. 
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8. 
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. 

- Aanleg provinciale weg N201, voor zover betreft gedeelte tussen de Horntocht en 

de Legmeerdijk te Aalsmeer, gemeente Aalsmeer,  

- Het realiseren van 13 woningen aan de Zuiddijk 178 te Zaandam, gemeente 

Zaanstad,  

- Het realiseren van het bouwplan aan de Koolsteeg-Burgwal te Haarlem, gemeente 

Haarlem,  

- Verbouw en uitbreiden wijksteunpunt aan de Kerkbuurt 90 te Marken, gemeente 

Waterland,  

- Verbouw Gebouw De Vriendschap aan de Kerkstraat 33 te Monnickendam, 

gemeente Waterland,  

- Realiseren van een onbemand tankstation aan de Dorpsstraat 1001 te Assendelft, 

gemeente Zaanstad,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- Bestemmingsplan Duivendrecht 2007, gemeente Ouder-Amstel,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan HMS-terrein, gemeente Uitgeest,  

- Recreatieve Markten Beverwijkse Bazaar en omgeving, gemeente Beverwijk,  

- Bestemmingsplan Haven 2007, gemeente Den Helder,  

 

  

9. 

Programma en verslag van het 

ambtsbezoek van de cvdK aan 

de gemeente Zeevang 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het programma en verslag van het op 18 juni 2008 door de 

commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Zeevang. 

  

10. 

Vaststelling subsidieplafond 

eerste tranche 2009 

“deelverordening sociaal 

beleid Noord-Holland 2007” 

 

 

Het college besluit: 

1. Het besluit van 22 juli 2008 met nummer GS 2008-40784 in te trekken; 

2. een rectificatie te publiceren in het provinciaal blad; 

3. het subsidieplafond voor de “Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland 

2007” voor de eerste tranche 2009, met als sluitingsdatum 1 november 2008, vast 

te stellen op € 0,-; 

4. dit besluit te publiceren in het provinciaal blad. 

  

11. 

Wijziging indieningsperiode 

en vaststellen van de 

verhouding tussen de 

rangschikkingcriteria ter 

uitvoering van de 

subsidieregeling ‘Stimulering 

verbetering luchtkwaliteit 

Noord-Holland 2008’ 

 

 

Het college besluit: 

1. onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de deelverordening 

‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’, de eerste periode 

voor het indienen van aanvragen te wijzigen en vast te stellen op 1 september tot 

en met 30 september 2008, dit onder gebruikmaking van artikel 5 lid 2 van de 

deelverordening; 

2. onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de deelverordening 

‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’, de verhouding 

tussen de criteria voor het rangschikken van aanvragen vast te stellen, dit onder 

gebruikmaking van artikel 9 lid 2 van de deelverordening; 

3. onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de deelverordening 
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‘stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’, de aangepaste 

indieningsperiode en verhouding tussen de criteria voor het rangschikken van 

aanvragen te publiceren in het provinciaal blad; 

4. de stukken ter informatie te sturen aan Provinciale Staten bij de behandeling van 

de deelverordening ´Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008´ 

op 22 september 2008. 

  

12. 

Inzet financiële vrijval 

weidevogelimpuls 2007  

 

 

Het college besluit: 

1. Het plafond van de weidevogelimpuls 2008 op te hogen met de financiële vrijval 

uit de subsidieregeling Impuls weidevogelbeheer Laag Holland 2007. 

2. De financiële vrijval in te zetten voor onvoorziene kosten ten behoeve van de 

Subsidiecriteria weidevogels Noord-Holland 2008, waaronder de mogelijke 

honorering van bezwaarschriften. 

  

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

  over de nummers: 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 9 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 2, 11, 12 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 7, 10 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 3, 8 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 4, 5, 6 

  

 

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. 19-08-2008 openbaar 

Datum:19-08-2008 

 

 


