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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Definitieve beschikking 

weigering 

veranderingsvergunning 

overschakelen naar kolenstook 

 

Het college besluit: 

1. Grasdrogerij Hartog de Wm-veranderingsvergunning te weigeren en; 

2. bij het Ministerie van VROM aan te dringen om op korte termijn een level playing 

field voor de grasdrogerij-branche te bewerkstelligen. 

  

2. 

Handhaving Wet 

milieubeheer; definitieve Last 

onder dwangsom 

 

 

Het college besluit: 

- Grasdrogerij Hartog B.V. een gedoogbeschikking te verlenen wanneer hiervoor 

een gedoogverzoek wordt ingediend. 

 

  

3. 

Beantwoording statenvragen 

van de heer drs. K.W.C. 

Breunissen (GroenLinks) 

inzake lawaaidagen van het 

circuit van Zandvoort (nr. 54) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

4. 

Antwoord op schrijven d.d. 2 

september 2008 aan 

Nederlandse Vereniging tot 

bevordering van Zondagsrust 

 

Het college besluit: 

- het antwoord vast te stellen. 

  

5. 
Sector ICT Regie 

 

 

Het college besluit: 

1. het voornemen uit te spreken om een besluit te nemen over de vorming van een 

nieuwe sector ICT Regie overeenkomstig het concept inrichtingsplan Sector ICT 

Regie van 10 november 2008, een en ander op basis van de in paragraaf 6.1. 

aangegeven volgtijdelijke aanpak; 

2. de extra benodigde formatie (7,22 FTE en enkele opschalingen) af te wegen bij 

Lentenota 2009; 

3. het voorgenomen besluit om advies voor te leggen aan de Ondernemingsraad; 

4. de vakbonden in het GO te informeren over het voorgenomen besluit. 

  

6. 

Werkwijze op Europese 

dossiers, vastgesteld in de 

AES 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de werkwijze van voortgangsrapportages op de Europese 

dossiers uit de Agenda Europese Strategie 

2. De directie te vragen de voortgang up-to-date te houden  

3. Kennis te nemen van het voortgangsverslag samenwerking P4 Europa 

4. Provinciale Staten door middel van brief te informeren 

  

7. 

Uitvoeringsprogramma 

 

Het college besluit: 
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Onderwerp 

 

Besluit 

jeugdzorg 2009  

 

1. Het definitieve Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2009 vast te stellen inclusief de 

bijlagen die een integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma vormen; 

2. De gedeputeerde jeugdzorg te machtigen de OVA (overheidsbijdrage in de 

arbeidskostenontwikkeling) in het financieel kader te verwerken nadat het Rijk 

deze bekend heeft gemaakt;  

3. Het Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2009 samen met het Beleidskader jeugdzorg 

2009 t/m 2012 conform conceptbrief aan het ministerie voor Jeugd en Gezin/VWS 

te zenden; 

4. PS conform conceptbrief te informeren. 

  

8. 

Bevoorschotting RTV N-H 

 

 

Het college besluit: 

1. In afwijking van artikel 23, tweede lid, van de AsN 1998 RTV N-H voorschotten te 

verlenen tot 100% van het maximaal te verlenen subsidiebedrag; 

2. De verplichting aan RTV Noord-Holland in te trekken om een egalisatiereserve te 

vormen; 

3. In plaats hiervan de verplichting aan RTV Noord-Holland op te leggen om binnen 

de risicoreserve aan te geven welk bedrag feitelijk inzetbaar is voor fluctuaties in de 

uitgaven en inkomsten. En tevens aan te geven welk deel hiervan van de provincie 

afkomstig is op basis van de positieve resultaten met ingang van 2007; 

4. Met RTV Noord-Holland afspraken te maken over de verbetering van hun 

reservepositie en de wijze hoe de 80% bevoorschotting zal geschieden met ingang 

van de AsN 2009;  

5. In afwijking van artikel 19 van de AsN 1998 RTV Noord-Holland de gelegenheid 

te geven om hun aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 30 juni 2009 in 

te dienen bij ons;  

6. Voormelde besluiten aan RTV N-H kenbaar te maken middels bijgevoegde 

conceptbrief. 

  

9. 

Provinciaal beleidsvisie 

detailhandel en leisure 

 

 

Het college besluit: 

a) Te constateren dat de Statencommissies ELE en ROV eind 2006 

hoorzittingen hebben georganiseerd met de vraagstelling of grotere 

provinciale betrokkenheid bij detailhandel gewenst is; 

b) Te constateren dat de Statencommissies ELE en ROV in januari 2008 

ons college hebben gevraagd om kaderstellend beleid te formuleren 

voor detailhandel met regionale uitwerkingen; 

c) Te constateren dat bij besluit van 20 februari 2007 wij opdracht 

hebben verleend aan de directie Beleid om een provinciale 

beleidsvisie voor detailhandel en leisure op te stellen, die ook een 

bouwsteen is voor de structuurvisie Noord-Holland; 

d) Het detailhandels- en leisurebeleid voor Noord-Holland vast te 

stellen; 

e) Het detailhandels- en leisurebeleid als bouwsteen mee te nemen in de 

provinciale structuurvisie Noord-Holland, de provinciale verordening 

van de structuurvisie, en de uitvoeringsinstrumenten in het 

Uitvoeringsprogramma van de structuurvisie; 

f) Akkoord te gaan met het instellen van regionale adviescommissies 

voor detailhandel en leisure ter uitvoering van het beleid, indien 



 

 

 

 

  

 

 

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 november 2008  

 

3 

Onderwerp 

 

Besluit 

Provinciale Staten hiervoor budget (€ 100.000) beschikbaar stellen, 

en dit integraal af te wegen bij de Lentenota 2009; 

g) Akkoord te gaan met de beleidslijn dat regio’s die geen regionaal 

beleid voor detailhandel hebben, dit alsnog opstellen en daarvoor 

financiële ondersteuning van de provincie Noord-Holland kunnen 

krijgen indien Provinciale Staten hiervoor budget beschikbaar stellen 

(€ 60.000), en dit integraal af te wegen via de Lentenota 2009; 

h) Akkoord te gaan met de beleidslijn dat de provincie Noord-Holland 

zich gaat inspannen om op provinciale schaal de kennis- en 

informatievoorziening op peil te brengen via monitoring van 

detailhandels- en leisureontwikkelingen en deelname in het 

Koopstroomonderzoek Randstad samen met de Randstedelijke 

provincies en regio’s indien Provinciale Staten hiervoor budget 

beschikbaar stellen; 

i) Het budget (€ 40.000 voor monitoring en € 100.000 voor deelname 

aan het Koopstroomonderzoek Randstad) voor deze kennis- en 

informatievoorziening integraal af te wegen in het kader van 

de Lentenota 2009; 
 

  

10. 
Nieuwe opdracht 

contractsecretaris reconstructie 

N242 ten behoeve van extra 

opdrachten 

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

overeenkomstig regel 6 punt b van de aanbestedingsregels inzake de inhuur van een 

contractsecretaris ten behoeve van het project reconstructie N242 Nieuwe 

Schermerweg t/m Nollencircuit. 

  

11. 

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 oprichten van 15 appartementen met een parkeergarage aan de Havenstraat 

en Oranje Weeshuisstraat te Huizen, gemeente Huizen,  

- Voor het oprichten van acht woningen en een winkelruimte met parkeerkelder na 

sloop van het gebouw gelegen aan de Van Boshuizenstraat 75 te Amsterdam, 

gemeente Amsterdam,  

- Voor het vervangen van een loods met een woning op het perceel aan de 

Oostermeerweg nabij nummer 37 te Amstelveen, gemeente Amstelveen,  

- Voor de nieuwbouw van negen woningen, twee kantoren voor gezondheidzorg en 

twee winkelruimten aan de Lepenlaan 131 te Zwanenburg, gemeente 

Haarlemmermeer,  

  

12. 

Toepassen hardheidsclausule 

Deelverordening klimaat 

Noord-Holland 2008  

 

 

Het college besluit: 

1. de hardheidsclausule, genoemd in artikel 14 van de deelverordening klimaat Noord-

Holland 2008, toe te passen op artikel 2 van deze deelverordening bij het 

beoordelen van de aangevraagde subsidie door scholen; 

2. De sectormanager Subsidies, H. Verschuren, te mandateren uitvoering te geven aan 

dit besluit. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

13. 
Nieuwe opdracht 

kostendeskundige 

reconstructie N242 ten 

behoeve van extra opdrachten 

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

overeenkomstig regel 6 punt b van de aanbestedingsregels inzake de inhuur van een 

kostendeskundige ten behoeve van het project reconstructie N242 Nieuwe 

Schermerweg t/m Nollencircuit. 

  

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

 

  over de nummers: 

B. Adema tel. (023) 514 46 39 9 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 4, 5 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 1, 2, 3 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 7, 8 

M. Lange tel. (023) 514 36 41 11 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 6 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 10, 13 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 12 

  

 

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. 25-11-2008 openbaar 

Datum:25-11-2008 


