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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE EXTRA VERGADERING VAN
GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 juli 2008

Onderwerp

1.
Bestuurlijke toezegging
programma RodS 2008-2013
voor ILG-gebiedscommissie
Zuidwest/Rijnland; Aanpassing
pMJP-B projectenlijst 2008

2.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid Z. Yurdakul
(D66) over wachtlijsten
/middelen in de Jeugdzorg
(nr. 37)

Besluit

Het college besluit:
1. Het programma van de gebiedscommissie Zuidwest/Rijnland, zoals opgenomen
in tabel 1 van bijlage 1, goed te keuren en de middelen hiervoor te reserveren
conform de ISV-systematiek van zachte meerjarige verplichtingen;
2. de projecten uit het programma, zoals opgenomen in de toelichting op dit besluit
(tabel 2 in bijlage 1) toe te voegen aan het pMJP-B projectenlijst 2008;
3. toe te staan dat deze projecten op de pMJP-B projectenlijst 2008 een meerjarige
financiële toezegging ontvangen;
4. voldoende DLG-capaciteit beschikbaar te stellen aan de gemeenten Amsterdam,
Haarlemmermeer en Haarlem om het totale programma (tabellen 1 en 2) tot
uitvoering te laten komen.
5. de gedeputeerde ILG te mandateren de gebiedscommissie ZWR per brief op de
hoogte te brengen van deze besluiten en te reageren op de overige adviezen van
de commissie;
6. het project ‘Voorbereiding restant RodS Geestmerambacht 2008’ voor €100.000,toe te voegen aan de pMJP-B projectenlijst 2008;
7. het project ‘Provinciale stichtingen landschapsbeheer’ met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2007 tot nader order via het pMJP-B projectenlijst 2008 jaarlijks
een subsidie toe te kennen van € 325.714,-.

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer
Wagenmaker (PvdA) inzake het
verdwijnen van betaalbare
vakantiewoningen in NoordHolland (nr. 31)
4.
Beantwoording statenvragen
van de Statenleden de heer
Butter (VVD), de heer Gunster
(SP) en de heer Wagemaker
(PvdA) inzake
recreatievaartuigen (nr. 35)

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
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5.
Beantwoording statenvragen
van de heer P.J. Bruijstens
(ouderenpartij NH/VSP) inzake
de toename van het aantal
externen gedurende de periode
van de reorganisatie (nr. 30)
6.
Meerjarenafspraak energieefficiënte (MJA3)

7.
Afsluitdijk, Marktverkenning

8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen en
verklaringen van geen bezwaar
artikel 19 WRO c.a.

Besluit

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de Meerjarenafspraak energie-efficiënte 2001-2020 (MJA3);
2. om aanvullend op de MJA3 vanuit de provinciale vergunningverlening de
bedrijven in het convenant pro-actief te adviseren over de mogelijkheden om
duurzame energie toe te passen;
3. het InterProvinciaal Overleg (IPO) te machtigen om de MJA3 te ondertekenen;
4. het IPO middels de bijgaande brief te informeren over het besluit van GS om het
IPO te machtigen de MJA3 te ondertekenen.

Het college besluit:
- dat de heer H.C.J.L. Borghouts tijdens het zomerreces de woordvoering inzake de
Marktverkenning Afsluitdijk voor zijn rekening neemt.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art. 19; verklaringen van geen bezwaar.
- Voor de bouw van een woning in plaats van gesloopte door de veiligheidsredenen
woning aan de Zuidereinde 98 te ’s Graveland, gemeente Wijdemeren,
- Van het oprichten van twee bijgebouwen op het perceel aan de Langs de Akker 5
te Amstelveen, gemeente Amstelveen,
- Bouwplan Raadhuisstraat 8 te Oosthuizen, gemeente Zeevang,
- Legalisatie chalets in Chaletpark de Wijdewormer, gemeente Wormerland,
- Bouw nieuwe woning ter vervanging van de inmiddels afgebroken woning aan de
Zeevangszeedijk 14 te Edam, gemeente Edam-Volendam,
- Voor het overkappen van de binnenplaats en het oprichten van een steiger op het
terrein aan de Kattenburgerplein 1 te Amsterdam, gemeente Amsterdam,
- Voor het bouwen van 6 woningen aan de Lagedijk 270 tot en met 276 te
Zaandijk, gemeente Zaanstad,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Buitengebied en Koedijk, gemeente Langedijk,
- Bestemmingsplan “Wormerveer Zuid deel II”, gemeente Zaanstad,
- Vastgestelde 1e wijziging bestemmingsplan De Witte Hoeve, gemeente
Drechterland, gemeente Drechterland,
- Bestemmingsplan “Noorderstrand Zuid”, gemeente Velsen,
- Bestemmingsplan “Oosterweed” , gemeente Stede Broec,

1.
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Besluit

9.
Vaststelling Plan van Aanpak en Het college besluit:
verlening projectsubsidie
1. in te stemmen met het Plan van Aanpak “Verbetering Spreiding Speciaal
onderwijs aan kinderen met gedragsproblemen;
2. het Plan van Aanpak “Verbetering Spreiding Speciaal onderwijs aan kinderen met
gedragsproblemen” conform voordracht ter vaststelling voor te leggen aan
Provinciale Staten;
3. gedeputeerde S. Baggerman te machtigen wijzigingen van de commissie SI en PS
van niet ingrijpende aard in de tekst van het Plan van Aanpak aan te brengen;
4. vooruitlopend op het door PS vast te stellen Plan van Aanpak op grond van artikel
4:23, lid 3 sub c, van de Algemene wet bestuursrecht een subsidie van maximaal
€ 669.373,- te verlenen aan de gemeente Den Helder ten behoeve van het project
“bouw ZMOK school” en daarbij onder toepassing van
hardheidsclausule/afwijkingsbepaling van artikel 24 geen toepassing te geven aan
artikel 10 van de Algemene subsidieverordening;
5. deze subsidie te verlenen onder de ontbindende voorwaarde dat PS het Plan van
Aanpak “Verbetering Spreiding Speciaal onderwijs aan kinderen met
gedragsproblemen” niet vaststellen;
6. de directeur SHV te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.
10.
Het college besluit:
Correctie subsidieplafond
“Deelverordening sociaal beleid 1. het subsidieplafond voor de “Deelverordening sociaal beleid Noord-Holland
2007” voor de periode 1 mei tot en met 31 december 2008 te verlagen van
Noord-Holland 2007”
€984.900,- naar € 0,- en dit plafond op dit bedrag vast te stellen;
2. het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.
11.
Verhogen subsidieplafond
“Deelverordening groot
onderhoud en verbouwing
dorpshuizen Noord-Holland
2007”
12.
Advisering Regionaal
Arrangement (RA) Zaanstad

Het college besluit:
1. het subsidieplafond voor de “Deelverordening groot onderhoud en verbouwing
dorpshuizen Noord-Holland 2007 voor het jaar 2008 met € 215.000 te verhogen
en vast te stellen op € 840.000,2. het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

Het college besluit:
1. Positief te adviseren over de aanvraag tot een update van het Regionaal
Arrangement Zaanstad 2007.
2. Het Provinciaal advies middels inliggende brief aan het ministerie van OCW te
versturen.
3. De bestuurder van de Stichting OVO Zaanstad middels inliggende brief over het
advies te informeren.
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Mandaatbesluit
Alliantieovereenkomst N201

Het college besluit:
1. ter uitvoering van het bepaalde in artikel 9, lid 8 van de Alliantieovereenkomst
aan de heer ir. G.A.M. Nootebos voor de duur van zijn lidmaatschap van het
Alliantiebestuur mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens
Gedeputeerde Staten en namens de Provincie die beslissingen te nemen en die
feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten, die nodig zijn om de
Alliantieovereenkomst N201 uit te voeren;
2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van publicatie in het provinciaal
blad en terugwerkt tot 1 mei 2008 en gelding heeft tot 11 augustus 2008.

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

S. Douma
J. Gerichhausen
S, Vernooij
S. Rosa Saenz

tel. (023) 514 3537
tel. (023) 514 3425
tel. (023) 514 3536
tel. (023) 514 3686

over de nummers:
1, 5, 6
2, 9, 10, 11,12
3, 4, 7
8, 13

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. 22-07-2008 openbaar
Datum:22-07-2008

