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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Beantwoording statenvragen 

(nr. 34) van de statenleden G. 

Massom (PvdA) en C.P.J. van 

Diest (CDA) over het project 

Openbaar vervoer Schiphol-

Amsterdam-Almere-Lelystad) 

(OV SAAL)  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

2. 

Verkeersonderzoek Kop van 

Noord-Holland-oost 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het beslisdocument ‘Verkeersonderzoek Kop van Noord-

Holland-oost’; 

2. Op basis van het onder 1. genoemde beslisdocument geen verbinding tussen de 

A7 en de N99, ook wel de N77 genoemd aan te leggen; 

3. Kennis te nemen van het reeds door u vastgestelde geactualiseerde PMI waarin 

de volgende nieuwe c.q. aangepaste projecten zijn opgenomen: 

a. Project N239-03: ontsluiting AgriportA7 op de N239 

uit te breiden met de reconstructie van de kruispunten 

N239/op- en afritten A7, (uitbreiding wordt voor 50% 

door het Rijk en voor 50% uit het PMI betaald). 

b. Project N242-A7: noordelijke verkeersontsluiting 

Agriport op A7, gemeente Wieringermeer (project 

werken Derden, betaald door Agriport). 

c. Project N250-N9-N99: Capaciteitsuitbreiding 

verkeersknooppunt ‘Het Kooypunt’ (project werken 

Derden, in principe betaald door het Rijk)) 

d. Project N240, deel Medemblik-Wieringerwerf: 

duurzaam Veilig inrichten van de weg, aansluitend op 

de doortrekking van de N240 bij Medemblik  

 (betaald uit het PMI) 

4. Opname c. q. aanpassing van de onderstaande projecten in de studiefase van 

het Meerjarenprogramma Infrastructuur(PMI) van de Provincie: 

a. Voor de Verkeersituatie Poelweg in De Haukes wordt 

voorgesteld het knelpunt op te nemen in het PMI 

Project N240-07: Knelpunt de Haukes/Poelweg, 

gemeente Wieringermeer (project Derden en betaald 

door derden). 

5. PS, betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat te informeren middels brieven en 

een persbericht uit te brengen. 

  

3. 

Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij 

Noordzeekanaalgebied; 

benoeming lid Raad van 

Commissarissen 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de benoeming van de heer M.J. Hartvelt als lid van de Raad van 

Commissarissen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het 

Noordzeekanaalgebied N.V. (RON); 

2. De brief te zenden naar de RON. 

  

4. 

Jaarstukken 2008 

 

 

Het college besluit: 

- De reactie op het accountrapport vast te stellen en aan PS te versturen. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

5. 
4

e
 wijziging begroting 2009 en 

verhoging budget TWIN-H 

projecten SC 2009  

 

Het college besluit: 

1. De ontwerp – 4
e
 wijziging programmabegroting 2009 TWIN-H vast te stellen; 

2. de 4
e
 begrotingswijziging 2009 TWIN-H toe te zenden aan Provinciale Staten ter 

vaststelling in de vergadering van 29 juni 2009. 

  

6. 
Verlengen tijdelijke afwijking 

Verordening financieel beheer 

(treasury) 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel voor het verlengen van de tijdelijke afwijking van 

artikel 5.4, lid 6 (uitzettingsbeleid) van de Verordening financieel beheer Noord-

Holland 2006. 

2. De voordracht en het ontwerpbesluit vast te stellen en middels brief aan PS te 

sturen. 

  

7. 

Incidentele bijdrage opening 

Stad van de Zon 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het mondelinge verzoek van de gemeente Heerhugowaard in de 

stuurgroepvergadering om een financiële bijdrage aan de opening van de Stad van 

de Zon; 

- De financiële bijdrage te stellen op € 25.000,- en dit administratief af te handelen 

zodra het formele verzoek van Heerhugowaard aan GS is ontvangen; 

- De gemeente Heerhugowaard in de eerstvolgende stuurgroepvergadering ‘Opening 

Stad van de Zon’ op de hoogte te stellen van dit besluit. 

  

8. 

Uitvoeringsregeling (uvr) 

programmering en publiek: 

overheveling. 

 

Het college besluit: 

1. Het subsidieplafond van de uvr programmering en publiek 2009, t.w. het 

deelbudget podia en filmhuizen, te verhogen naar € 376.539,- door overheveling 

van niet bestede middelen uit begrotingspost jeugdtheater en budget 

overgangsregeling 2009; 

2. Het subsidieplafond van de uvr programmering en publiek 2009, t.w. het 

deelbudget beeldende kunst en vormgeving, te verhogen naar  € 168.300,- door 

overheveling van niet bestede middelen uit subsidieplafond archieven en musea; 

3. De manager SHV/SUB te mandateren dienovereenkomstig te verlenen; 

4. Deze besluiten door middel van Provinciaal Blad bekend te maken. 

  

9. 

Concept- kaderstellende 

notitie provinciale woonvisie 

 

 

Het college besluit: 

1. De in de bijlage opgenomen Concept- kaderstellende notitie Provinciale Woonvisie 

d.d. 25 mei 2009 ter bespreking voor te leggen aan de Commissie ROG en in te 

stemmen met de lijn om in eerste instantie bestuurlijke middelen in te zetten en na 

evaluatie mogelijk ook juridische middelen; 

2. De Concept- kaderstellende notitie vervolgens ter vaststelling voor te leggen aan 

PS. 

  

10. 

Beslissing op het verzoek om 

ontheffing van J. Grin en 

mevrouw J.M. Renooij-Baijs 

op voet van artikel 14 e.v van 

de Wet voorkeursrecht 

gemeenten voor enkele 

percelen in de gemeente 

 

Het college besluit: 

- De ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, van de Wet voorkeursrecht 

gemeenten voor de percelen kadastraal bekend gemeente Wieringermeer, sectie E, 

nummers 31, 32, 33, 34, 192, 193, 246 en 351 te verlenen. 

- Aan deze ontheffing zijn de volgende beperkingen verbonden. 

1. Overdracht mag uitsluitend geschieden aan J.B. van der Starre. 

2. Overdracht dient binnen zes maanden na verzending van onze brief te 
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Wieringermeer zijn geschied. 

  

11. 

Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2009 (4) 

 

 

Het college besluit: 

- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2009 vast te 

stellen; 

- PS met brief hierover te informeren. 

  

12. 

Subsidieverlening ten behoeve 

van ontwikkeling DVD 

woonzorgtheater 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan het Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg een subsidie te verlenen van maximaal 

€20.000,-. 

2. De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidie op basis van Artikel 

1, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen. 

  

13. 

Criteria voor 

ontheffingsverlening 

stortverbod houtachtige 

afvalstoffen 

 

 

Het college besluit: 

I. Voor de beoordeling van aanvragen om ontheffing op het stortverbod 

buiten inrichtingen voor houtachtige afvalstoffen (art. 10.2 juncto 

10.63 Wet milieubeheer), cumulatief -d.w.z. ontheffing wordt alleen 

verleend als aan alle criteria is voldaan- de volgende criteria vast te 

stellen: 

a) de ontheffing uitsluitend te verlenen voor de volgende houtachtige 

afvalstoffen: boomstobben, snoeihout, boomschors en gesnipperd hout,  

b) de ontheffing alleen te verlenen in gevallen, waarbij een werk ook 

gerealiseerd zou worden indien geen houtachtige afvalstoffen zouden 

worden toegepast, 

c) de hoeveelheid toe te passen houtachtige afvalstoffen moet in een 

redelijke verhouding staan tot de hoeveelheid die technisch nodig is,  

d) de ontheffing alleen te verlenen als houtachtige afvalstoffen worden 

toegepast in nat, weinig draagkrachtig, veenweidegebied,  

e) uitsluitend ontheffingen voor houtachtige afvalstoffen zonder 

milieuhygiënische toetsing te verlenen als deze afvalstoffen op, of in de 

directe nabijheid van de locatie van toepassing zijn vrijgekomen, 

f) ontheffingen voor houtachtige afvalstoffen van elders afkomstig -d.w.z. 

die niet op, of in de directe nabijheid van de locatie van toepassing zijn 

vrijgekomen - alleen te verlenen indien een erkende kwaliteitsverklaring 

kan worden overlegd van het materiaal dat wordt toegepast.  

 

II. in de ontheffing als voorwaarde op te nemen dat versnipperd hout 

visueel schoon moet zijn en ontdaan van verontreinigingen zoals 

plastics. 

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

  over de nummers: 

J. Dekker tel. (023) 514 35 47 7, 8, 9, 12 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 1, 2, 3 

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

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 4, 5, 6, 10, 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. 
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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. 02-06-09 openbaar 

Datum:02-06-09 


