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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 september 2009
Onderwerp

1.
Toekenning subsidie aan het
Nationale Fonds Kinderhulp,
ten behoeve van pleegzorg

2.
Wijzigen van de
uitvoeringsregeling
cultuurhistorische waarden:
Molens 2009

3.
Convenant bedrijventerreinen
2010-2020

Besluit

Het college besluit:
1. het voorstel van het Instellingenberaad, dat namens hen door de penvoerder Parlan
is ingediend, betreffende de aanhaking bij het Nationale Fonds Kinderhulp goed te
keuren en dit over te nemen ter uitvoering van de motie van PS van 17 november
2008 (nr. M9-1/17-11-08) en amendement van PS van 10 november 2008 (nr. A633/10-11-08);
2. Een subsidie te verstrekken aan het Nationale Fonds Kinderhulp, voor een bedrag
van € 200.000;
3. Een voorschot te verstrekken van 100%;
4. Deze subsidie beschikbaar te stellen voor de Noord-Hollandse pleeggezinnen met
uitzondering van de pleeggezinnen in de Stadsregio Amsterdam en/of andere
provincies;
5. Het Instellingenberaad, namens deze penvoerder Parlan, door middel van brief, op
de hoogte te stellen van dit besluit;
6. PS te informeren door middel van brief.

Het college besluit:
1. De uitvoeringsregeling cultuurhistorische waarden: Molens 2009-2012 vast te
stellen;
2. Deze uitvoeringsregeling te publiceren in het Provinciaal blad;
3. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling cultuurhistorische waarden: Molens
2009-2012 vast te stellen op € 175.000,-;
4. Dit subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal blad.

Het college besluit:
1. Te constateren dat we op 3 februari 2009 (besluit 2009-390) met het aanvaarden
van de regierol ten aanzien van (her) ontwikkeling bedrijventerreinen hebben
besloten de actieve rol ten aanzien van herstructurering bedrijventerreinen voort te
zetten.
2. Te constateren dat het door IPO te tekenen rijksconvenant bedrijventerreinen 20102020 de regierol van de provincies onderschrijft bij het versneld herstructureren van
bedrijventerreinen. Het daarbij gestelde doel van het versneld herstructureren van
6500 ha in de periode 2010-2013, waarvoor 2,6 miljard aan publieke investeringen
nodig is, staat echter niet in verhouding tot het decentraal beschikbaar stellen van
107 miljoen euro aan rijksmiddelen.
3. Te constateren dat er ten aanzien van het tekenen van het convenant 3
mogelijkheden zijn:
• instemmen met het convenant met als enig voorbehoud een
gewijzigde inzet van provincies als gevolg van de voorgenomen
rijkskorting op het provinciefonds
• instemmen met het convenant met als voorbehoud: gewijzigde inzet
provincies als gevolg van de voorgenomen rijkskorting op het
provinciefonds én het opnemen van een reële doelstelling aan te
herstructureren bedrijventerreinen in het nader uit te werken
provinciale herstructureringsprogramma
• niet instemmen met het convenant
4. Gezien de actieve rol van de provincie ten aanzien van herstructurering van
bedrijventerreinen in te stemmen met het convenant bedrijventerreinen 2010-2020,
onder voorbehoud van:
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Besluit
een gewijzigde inzet van provincies als gevolg van de voorgenomen
rijkskorting op het provinciefonds
- het opnemen van een reële doelstelling aan te herstructureren
bedrijventerreinen in het nader uit te werken provinciale
herstructureringsprogramma
Het IPO te informeren over dit besluit met brief
Provinciale Staten met brief te informeren over dit besluit
-

5.
6.
4.
Beantwoording statenvragen
(nr.54) van de heer Putters
(SP) over taxi’s op busbanen
in Haarlem
5.
Uitzondering provinciale
aanbestedingsregels voor de
ondersteuning bij het
uitwerken van het
Regelgeving
Burgerluchthavens en
Militaire Luchthavens
(RBML) in Noord-Holland
6.
Cofinanciering Life+ project
Kustduinen

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
− In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule
van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, lid 1b, voor de ondersteuning bij
het uitwerken RBML Noord-Holland.

Het college besluit:
1. een intentieverklaring ter ondersteuning van de Life+aanvraag af te geven
2. in principe een maximale cofinanciering van € 532.580 beschikbaar te stellen voor
het onderdeel herstel open duin en dit te dekken vanuit de Kwaliteitsimpuls Beheer
en Onderhoud Natuurgebieden
3. in principe een maximale cofinanciering van € 1.244.695 beschikbaar te stellen
voor het onderdeel Herstel witte duinen in de Noordwestelijke natuurkern als antiverdrogingsmaatregel vanuit de TOP-gelden.

7.
Ondermandaat uitzonderingen Het college besluit:
Algemene Inkoop Voorwaarde 1. Het gewijzigde ondermandaat, zoals vastgesteld door de
(AIV)
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur, voor de directie Middelen goed te keuren.
2. Het gewijzigde ondermandaat, zoals vastgesteld door de
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur, voor de directie Beleid goed te keuren.
3. Het gewijzigde ondermandaat, zoals vastgesteld door de
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur, voor de directie Beheer & Uitvoering
goed te keuren.
4. Het gewijzigde ondermandaat, zoals vastgesteld door de
Provinciesecretaris/Algemeen Directeur, voor de directie Subsidies, Handhaving en
Vergunningen goed te keuren.
8.
Implementatie Waterwet

Het college besluit:
− In te stemmen met de Statenvoordracht Implementatie Waterwet inzake het
vaststellen van nieuwe Waterverordeningen en wijzigingen in de
waterschapsreglementen in verband met de nieuwe Waterwet, en daarmee de
volgende ontwerpbesluiten vast te stellen:
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Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht;
o Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier;
o Waterverordening Rijnland;
o Waterverordening Provincie Noord-Holland;
o Wijziging van het Reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008;
o Wijziging van het Reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008;
In te stemmen met toezending van de Statenvoordracht aan Provinciale Staten.
De portefeuillehouder te machtigen zo nodig wijzigingen van beperkte strekking
aan te brengen in de bijgevoegde stukken.
o

−
−
9.
Vaststelling ontwerp Visie
Landelijk Gebied

Het college besluit:
1. De ontwerp Visie ter advisering voor te leggen aan de gebiedscommissies ILG, de
stuurgroep Nationaal Landschap Laag Holland en het Provinciaal Overlegorgaan
Landelijk Gebied als samenhangende beleidsvisie voor de uitvoering van het beleid
(ILG);
2. Provinciale Staten in het kader van de actieve informatieplicht over dit besluit te
informeren.

10.
Het college besluit:
Verlening subsidie buiten
1. Op grond van artikel 1, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening NoordUitvoeringsregeling aan de
Holland 2009 een subsidie van maximaal € 10.000,- te verlenen aan Vereniging van
Vereniging van Kleine Kernen
Kleine Kernen Noord-Holland voor de organisatie van het Plattelandsparlement
NH voor het project
NH;
Plattelandsparlement NH
2. De unitmanager SHV/SUB te mandateren om uitvoering te geven aan dit besluit;
3. Tot het uitdoen van een persbericht na vaststelling van de subsidie buiten
uitvoeringsregeling.
11.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
− Voor het realiseren van twee houtloodsen en drie informatiehuisjes op het
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Industrieel Ergoedpark De Hoop aan de Lagendijk te Uitgeest, gemeente Uitgeest,
− Ten behoeve van de realisatie van een winkelruimte met drie bovenwoningen aan
de Zuidersteeg 2 te Purmerend, gemeente Purmerend,
12.
Het college besluit:
Bestuurlijke
verantwoordelijkheid
− kennis te nemen van het Memo Bestuurlijke verantwoordelijkheid van MER/m.e.r.procedure voor
procedure in Noord-Holland.
milieueffectrapportage (m.e.r.)
in Noord-Holland
13.
Datarapport luchtkwaliteit
IJmond 2008

Het college besluit:
− het datarapport luchtkwaliteit IJmond 2008 vast te stellen en in te stemmen met de
resultaten en de acties vanuit de provincie
− De rapportage te verspreiden naar gemeenten, RIVM, GGD’s , stichting dorpsraad
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Wijk aan Zee, VROM inspectie Noord-West etc.

14.
Notitie stand van zaken
Europees subsidieprogramma
“Kansen voor West”

15.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2009 (6)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie over de stand van zaken van het Europees
subsidieprogramma “Kansen voor West”;
2. PS met inliggende brief te informeren over de stand van zaken van het Europees
subsidieprogramma “Kansen voor West”.

Het college besluit:
− De voorgestelde budgettair neutrale wijzigingen van de productenraming 2009 vast
te stellen;
− PS met brief hierover te informeren.

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

B. Burger-Adema
J. Dekker
J. Duin
J. Duivenvoorde
R. Fillet
K. Grevers
L. van Hees
F. Nederstigt

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
3
1, 2
9, 10
8, 14
7
4, 15
5, 6, 12, 13
11

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. 01-09-2009 openbaar
Datum:01-09-2009

