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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Voordracht deelverordening 

Herstructurering en Intelligent 

Ruimtegebruik 

Bedrijventerreinen Noord-

Holland 2008  

 

 

Het college besluit: 

a. in te stemmen met de concept deelverordening Herstructurering en Intelligent 

Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Noord-Holland 2008 en deze voor te leggen aan 

PS; 

b. om het subsidieplafond voor 2008 van € 3.590.419,42, bestaande uit € 3.000.000 

uit de begroting 2008 en het restant van het in de UNA voor HIRB afgezonderde 

budget van € 590.419,42, in percentages te verdelen over de posten fysieke 

verbeteringen, onderzoek en procesmanagement met respectievelijk 90%, 5% en 

5%; 

c. de prioritering van de aanvragen te doen op basis van objectief meetbare criteria, 

aangevuld met een advies over de kwaliteit van de projecten door het hiervoor 

ingestelde externe expertteam; 

d. vooruitlopend op de besluitvorming in PS te starten met het laten indienen van 

aanvragen, zodat dit jaar nog subsidie kan worden beschikt en de besluitvorming 

omtrent de aanvragen te laten plaatsvinden na de vaststelling in PS; 

e. na vaststelling door PS het wijzigingsbesluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

f. Provinciale Staten middels brief te informeren over dit besluit. 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer Z. 

Yurdakul (D66) over salaris 

NUON topman en 

directieleden (nr. 16) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 
Complex aan de Radioweg in 

Nederhorst den Berg 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan de Regionale directie Domeinen West vooralsnog een voorkeur uit te spreken 

voor openbare verkoop van het complex onder nader te stellen voorwaarden 

2. Domeinen uit te nodigen om mee te werken aan het ontwikkelen van een 

samenhangend plan voor het gebouw en de omgeving. 

  

4. 
Bestedingsvoorstel ISV 2 van 

Zeestad CV/BV Den Helder 

en werkwijze ISV2 

 

 

Het college besluit: 

1. Met toepassing van de hardheidsclausule van artikel 7 van de Verordening 

stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2007 de besteding en verantwoording van de 

ISV2-subsidies ten behoeve van de gemeente Den Helder te laten plaatsvinden door 

Zeestad CV/BV; 

2. het herziene bestedingsvoorstel ISV2 van Zeestad CV/BV goed te keuren; 

3. bij de beoordeling van de eindafrekening van de ISV2-subsidies ten behoeve van de 

gemeente Den Helder het standpunt van de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing Den 

Helder als uitgangspunt te nemen; 

4. stuurgroepbesluiten ten aanzien van afwijkingen van de eindafrekening ten opzichte 

van het bestedingsvoorstel als bindend voor eigen besluitvorming te beschouwen; 

5. de resterende ISV2 bijdrage ten behoeve van De gemeente Den Helder van € 

1.756.678,-- (vier voorschotten in 2008 en 2009) in het vervolg toe te kennen aan 

Zeestad CV/BV; 

6. de inhoudelijke en financiële verantwoording van Zeestad CV/BV over de ISV2-

projecten te accepteren als zijnde van de gemeente Den Helder, mits daarin de 
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relatie met het Meerjaren Ontwikkelings Programma ISV2 is opgenomen; 

7. Zeestad te verzoeken om ieder kwartaal te rapporteren omtrent inhoudelijke en 

financiële voortgang van de projecten; 

8. de door Zeestad CV/BV te overleggen accountantsverklaring over verantwoording 

van ISV2-gelden ten behoeve van de gemeente Den Helder te accepteren als 

afdoende verklaring bij de provinciale verantwoording ISV2 aan VROM; 

9. de multiplier van 12 voor de projecten ISV2 op het schaalniveau van Den Helder 

toe te passen; 

10. de cofinanciering door Zeestad op te vatten als cofinanciering van de gemeente Den 

Helder; 

11. de stuurgroep Stedelijke Vernieuwing Den Helder, met daarin de gemeente Den 

Helder, van dit besluit op de hoogte te stellen. 

  

5. 

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. 
- Realiseren nieuwe woonwijk aan de zuidoostkant van Breezand, gemeente Anne 

Paulowna,  

- Bouw stolpboerderij met bijgebouw op perceel Dorpsstraat 230 te Zwaag, 

gemeente Hoorn,  

- Bouw 41 woningen op het terrein van De Meelzak te De Rijp, gemeente Graft-De 

Rijp,  

  

6. 
Brief aan PS over stand van 

zaken calamiteitenberging De 

Ronde Hoep 

 

Het college besluit: 

- Provinciale Staten door middel van brief te informeren over de stand van zaken met 

betrekking tot calamiteitenberging Ronde Hoep. 

  

7. 
Kwartaalrapportage SAP 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de kwartaalrapportage SAP 1
e
 kwartaal 2008; 

- De rapportage toe te sturen aan Provinciale Staten, ter bespreking in de 

Rekeningencommissie van 7 april 2008; 

- De financiële gevolgen van dit besluit integraal af te wegen bij de besluitvorming 

rond de Lentenota. 

- De portefeuillehouder te machtigen enkele wijzigingen te verwerken. 

  

8. 

Programma en verslag van het 

ambtsbezoek van de cvdK aan 

de gemeente Amstelveen 

 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 15 februari 2008 door de 

commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Amstelveen en 

kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat 

hij onder de aandacht van GS brengt: 

- Onderwijsvoorziengen:  Amstelveen wil graag een voorgesprek over het bouwen 

van onderwijsvoorzieningen. Over het arrangeren van een dergelijk gesprek zal 

worden gebeld. 

- Pop en Jeugdfestivals:  Bij het komende bezoek van Gedeputeerde Sacha 

Baggerman aan Amstelveen kan een gesprek met haar plaatsvinden over Pop- en 

Jeugdfestivals.  

- Bestrijding overlast jongeren:  De vraag is of de provincie een overzicht van “best 

practices” heeft inzake de bestrijding van de overlast van jongeren. Er zal hiernaar 
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worden geïnformeerd en mocht dat er zijn, dan zal mw. Baggerman dat meenemen 

bij haar bezoek aan Amstelveen. 

  

9. 
Vaststelling subsidieplafonds 

“Deelverordening 

Vrijwilligers Noord-Holland 

2007” en de “Deelverordening 

Zwerfjongeren Noord-Holland 

2007” 

 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond voor de “Deelverordening Vrijwilligers Noord-Holland 2007” 

voor het jaar 2008 als volgt vast te stellen: 

         a. het subsidieplafond voor de activiteiten ten behoeve van het werven en 

behouden van vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector vast te stellen op  

              € 90.000,- 

         b. het subsidieplafond voor de activiteiten ten behoeve van kwaliteitsverbetering 

van het vrijwilligerswerk en kwaliteitsverbetering van de organisatie vast te 

stellen op  € 180.000,- 

2. Het subsidieplafond voor de “Deelverordening Zwerfjongeren Noord-Holland 

2007” voor het jaar 2008 vast te stellen op € 300.000,-; 

3. Het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

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

  over de nummers: 

G. Schokker tel. (023) 514 46 39 1 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 7, 8 

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

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 9 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 5 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 3, 4, 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.  
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