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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 

Accordering 

Samenwerkingsagenda “ Mooi 

Nederland”  

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de samenwerkingsagenda “ Mooi Nederland” op een later 

moment wanneer tegemoet is gekomen aan de bezwaren van de provincie Noord-

Holland. 

 

  

2. 

Vaststelling 

Uitvoeringsprogramma 2008 

Groene Uitweg en 

verdelingsvoorstel provinciale 

middelen 2008  

 

 

Het college besluit: 

1. het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg 2008 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de besteding van de provinciale middelen voor de Groene 

Uitweg in 2008 ad. € 3 miljoen volgens het Verdelingsvoorstel provinciale 

middelen Groene Uitweg 2008; 

3. aan Provinciale Staten voor te stellen de provinciale middelen voor 2008 ad € 3 

miljoen bij het Voorjaarsbericht 2008 gelabeld budgetneutraal toe te voegen aan de 

ILG bestemmingsreserve; 

4. het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg 2008 schriftelijk aan de minister van 

Verkeer en Waterstaat aan te bieden; 

5. een nader besluit te nemen over de inzet van de provincie Noord-Holland in het 

bestuurlijk overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze 

waarop de rijksmiddelen voor de uitvoering van de Groene Uitweg 2008 

beschikbaar komen. 

6. Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg 2008 en het Verdelingsvoorstel 

provinciale middelen Groene Uitweg 2008 ter kennisname aan Provinciale Staten te 

sturen. 

  

3. 
Samenwerkingsovereenkomst 

overdracht regeling 

Particuliere Terreinbeherende 

Natuurbeschermings-

organisaties naar provincies 

 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst; 

2. De voorzitter van het IPO adviescommissie Landelijk Gebied, te machtigen om de 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

3. Provinciale Staten hierover te informeren. 
 

  

4. 
Verhoging subsidieplafond 

DV Cultuureducatie NH 2007 

 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond van de Deelverordening Cultuureducatie Noord-Holland 2007 

vast te stellen op € 542.748,--. 

2. Dit besluit door middel van Provinciaal Blad bekend te maken. 

  

5. 

Startnotitie Beleidskader 

jeugdzorg 2009 t/m 2012 

 

Het college besluit: 

1. de Startnotitie Beleidskader jeugdzorg 2009 tot en met 2012 vast te stellen; 

2. de startnotitie toe te zenden aan PS. 

  

6. 
Evaluatierapport 

deelverordening 

museumondersteuning 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport Regeling museumondersteuning van 

BMC; 

2. de uitkomsten van het evaluatierapport Regeling museumondersteuning van BMC 

te betrekken in de totstandkoming van de Cultuurnota 2009-2012; 
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3. Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

7. 

Kadernota Programma 

Zorg&Welzijn 2009-2012 

 

 

Het college besluit: 

1. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit Kadernota Programma Zorg&Welzijn 

2009-2012 vast te stellen, met daarbinnen de volgende besluiten: 

a) De rol en positie van de Provincie Noord-Holland in het domein van 

Zorg&Welzijn, bestaande uit overheidsparticipatie, erkenning van de rol van 

gemeenten en maatschappelijk middenveld en de kennisrol van de provincie 

vast te stellen. 

b) De programmalijnen Gezond Opgroeien, Actief Meedoen en Vitaal Wonen en 

de nieuwe accenten daarbinnen vast te stellen. 

c) De definitie van het steunfunctiewerk in Noord-Holland als volgt vast te 

stellen: ‘Het steunfunctiewerk in Noord-Holland is een samenhangend pakket 

van door de provincie Noord-Holland gesubsidieerde activiteiten op het gebied 

van Kennis&Informatie en Platform&Netwerk op het terrein van zorg en 

welzijn, gericht op de vraaggerichte ondersteuning van gemeenten, zorg- en 

welzijnsinstellingen, en maatschappelijke organisaties’. 

d) Het nieuwe steunfunctiewerk per 1 januari 2009 in te laten gaan. Daarbij zal 

2009 als overgangsjaar worden beschouwd. Dit heeft gevolgen voor de 

subsidies van de huidige steunfunctie-instellingen ProFor, ACB, Primo nh en 

Sportservice Noord-Holland (zie bijlage 4). 

2. De voordracht en het ontwerpbesluit Kadernota Programma Zorg&Welzijn 2009-

2012 door te sturen aan PS  met de brief. 

3. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen opmerkingen van de Commissie SI 

en PS van redactionele aard namens GS in de tekst van de Kadernota aan te 

brengen. 

4. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen enkele redactionele aanpassingen in 

de tekst aan te brengen. 

 

  

8. 
Reglement Provinciaal 

Overleg Landelijk Gebied 

(POL)  

 

Het college besluit: 

a. in te stellen het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied in Noord-Holland; 

b. vast te stellen het reglement voor het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk gebied 

in Noord-Holland. 

  

9. 

Drie beleidsagenda’s 

economie 2008-2011 

 

 

Het college besluit: 

- Voordracht – en ontwerpbesluit 3 beleidsagenda’s economie 2008-2011 vast te 

stellen; 

- Aan Provinciale Staten voor te stellen: 

                           -  In te stemmen met de Economische Agenda 2008-2011, de Agenda 

Landbouw en Visserij 2008-2011 en de Agenda Recreatie en 

Toerisme 2008-2011; 

                           - Gedeputeerde Staten op te dragen deze beleidsagenda’s uit te voeren. 

- Voordracht- en ontwerpbesluit met de stukken per brief aan Provinciale Staten te 

zenden. 

  

10. 

Regionale wegenstructuur 

rond Alkmaar  

 

 

Het college besluit: 

- een brief aan de gemeente Alkmaar te sturen waarin de volgende punten zijn 

opgenomen: 
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- de aanpak van de opwaardering van de westelijke ring Alkmaar (N9) in relatie tot 

een eventuele tweede investeringsimpuls; 

- de procedure over de aansluiting Heiloo/Boekelermeer op de A9 en het ontbreken 

van een samenhang tussen dit project en de regionale infrastructuurprojecten N9 en 

Westfrisiaweg. 

  

11. 
HOV-verbinding Zandvoort-

Schiphol 

 

 

Het college besluit: 

1. Het verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van een hoogwaardige 

busverbinding tussen Zandvoort en Schiphol voor kennisgeving aan te nemen en de 

conclusies te onderschrijven. 

2. Gezien de uitkomsten van het verkennend onderzoek en enkele andere 

overwegingen geen verder onderzoek te laten verrichten naar de haalbaarheid van 

een hoogwaardige busverbinding tussen Zandvoort en Schiphol. 

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

  

12. 
Bijdrage veiling N201 

 

 

Het college besluit: 

a. De Bloemenveiling Aalsmeer te vragen voor 15 februari 2008 duidelijkheid te 

verschaffen over de gevraagde bijdragen van € 4,5 miljoen (netto contante waarde, 

basisjaar 1-1-2005) aan het project N201+; 

b. Indien de Bloemenveiling Aalsmeer besluit niet of onvoldoende bij te dragen, het 

wegontwerp van het project N201+ aan te passen, waarbij wordt overwogen de fly-

over tussen de Legmeerdijk en de omlegging Aalsmeer vooralsnog niet aan te 

leggen. 

  

13. 

Vaststelling Deelverordening 

duurzame Energiepakket 2008  

 

 

Het college besluit: 

1. De concept Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling 

van de Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008, vast te 

stellen; 

2. de bijbehorende Duurzame energielijst 2008, onder voorbehoud van vaststelling 

door PS van de Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008, 

vast te stellen; 

3. het subsidieplafond voor 2008, onder voorbehoud van vaststelling door PS van de 

Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008, vast te stellen op   

€ 1.000.000,--; 

4. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit, aan Provinciale Staten ter 

besluitvorming voor te leggen. 

  

14. 
Werkbezoek Pommeren 

 

 

Het college besluit: 

- In te gaan op de uitnodiging van de Marshal van Pommeren om in Gdansk de 

samenwerking tussen Noord-Holland en Pommeren te bespreken; 

- Gezien het GS-besluit d.d. 6-12-07 over de Agenda Europese Strategie, waarmee is 

besloten om de relatie met Pommeren na afronding van lopende afspraken te 

beëindigen, dit besluit aan Pommeren toe te lichten en de samenwerking te 

beperken tot het thema duurzame energie; 

- De mogelijkheden tot samenwerking voor dit thema te bespreken en te komen tot 

concrete werkafspraken; 

- De heer Moens als vertegenwoordiger van het college af te vaardigen; 

- Het bedrijf OPEN&T in te schakelen bij dit werkbezoek en de kosten hiervan te 

dekken uit het DuurzaamEnergie-budget. 
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15. 

Toekomststrategie PWN, 

eindrapport Boer & Croon 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het eindrapport van Boer & Croon met betrekking tot de 

besluitvorming over de toekomststrategie van PWN. 

2. Het eindrapport tezamen met brief door te sturen naar PS. 

3. Met PWN in gesprek te gaan om gezamenlijk een toekomststrategie uit te stippelen 

  

16. 
Pact van Rijnauwen 

 

 

Het college besluit: 

- akkoord te gaan met het ‘Pact van Rijnauwen’, waarin afspraken worden gemaakt 

tussen het Rijk en de provincies met betrekking tot de uitvoeringsimpuls Nieuwe 

Hollandse Waterlinie voor de periode 2008-2011. 

- Gedeputeerde Kruisinga, als portefeuillehouder Stelling van Amsterdam en lid van 

de Liniecommissie, te machtigen dit Pact te ondertekenen. 

  

17. 
Planning en Control Cyclus in 

2008  

 

 

Het college besluit: 

1. T.a.v. Voorjaarsnota, Kaderbrief en Nieuw Beleid:  

a. De drie documenten samen te voegen tot één ‘Geïntegreerd 

voorjaarsdocument ’ (werktitel); 

b. Voorafgaand aan de voorbereiding van het ‘Geïntegreerd 

voorjaarsdocument ’ (werktitel) een begrotingsaanschrijving met 

procedurele aanwijzingen vast te stellen (planning GS-12 

februari 2008); 

c. Nieuw Beleid op te nemen in het ‘Geïntegreerd 

voorjaarsdocument ’ (werktitel) in de vorm van een 

beleidsprioriteitenlijst en nadien een zaaglijn hanteren op basis 

van het financieel kader (planning GS- 22 april 2008, met 

eventuele uitloop op 24 april 2008); 

2.    T.a.v. Programmabegroting en Productenraming 

d. De concept-programmabegroting vóór het zomerreces vast te 

stellen (planning GS- 1 juli 2008); 

e. De vaststelling van de drukproef van de programmabegroting na 

het zomerreces (planning GS- 26 augustus 2008) te mandateren 

aan de portefeuillehouder; 

f. De productenraming aansluitend op de programmabegroting vast 

te stellen (planning GS- 26 augustus); 

3.     Provinciale Staten hierover middels brief te informeren. 

  

18. 
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. 

- Ten behoeve van de vestiging van een melkbedrijf op het perceel aan de Kerkweg 4 

in Spaarnwoude,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan “ Kom Stede Broec”, gemeente Stede Broec,  

- Bestemmingsplan Banne-Kadoelerbreek, stadsdeel Noord,  

  

19. 

Aanvaarding planMER + 

vaststellen ontwerp 

Bestemmingsplan 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het PlanMer Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen  

2. Het PlanMER te aanvaarden en te constateren dat: 
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Waterkwaliteitsverbetering 

Loosdrechtse Plassen 

 

a. het AGV-alternatief over het geheel genomen minder negatieve 

effecten voor het milieu en leefomgeving heeft dan het 

alternatief. 

b. De uitvoeringskosten lager zijn dan die van het alternatief 

c. De uitvoeringsduur korter van beide alternatieven korter kan zijn 

dan 10 jaar,  waardoor de negatieve effecten op de leefomgeving 

ook van kortere duur zijn. 

3. Het Eindverslag artikel 10 BRO-reacties Voorontwerp Bestemmingsplan 

Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen vast te stellen; 

4. Het ontwerp-bestemmingsplan Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen 

vast te stellen, met daarin het AGV-alternatief planologisch-juridisch ingepast,; 

5. Het ontwerp-bestemmingsplan van 4 februari tot en met 17 maart 2007 voor een 

ieder ter inzage te leggen op de gemeentehuizen van Wijdemeren, Loenen en het 

provinciekantoor Houtplein, Haarlem 

6. Het ontwerp-bestemmingsplan en het PlanMER aan diverse instanties en organen 

respectievelijk Commissie voor de m.e.r. en wettelijke adviseurs toe te zenden; 

7. Het informatiebulletin voor bewoners en belangstellenden uit  Wijdemeren en 

Loenen vast te stellen; 

8. Provinciale Staten te informeren.  

 

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

  over de nummers: 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 13, 14, 19 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 4, 5, 6, 7 

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 1, 17, 18 

H. IJskes tel. (023) 514 34 13 15, 16 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 10, 11, 12 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 2, 3, 8, 9 

  

 

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. 29-01-2008 openbaar 

Datum:29-01-2008 


