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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 9 juni 2009
Onderwerp

1.
Voortgangsrapportage
recessiemaatregelen

2.
Raamovereenkomst Nazorg
met Afvalzorg Bodemservice
BV

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de voortgang van het pakket van recessiemaatregelen in
Noord-Holland, waartoe wij op 10 maart jl. hebben besloten (nr. 2009-9776);
2. Gedeputeerde Bond te machtigen provinciale staten regelmatig van de voortgang en
de actualiteiten op de hoogte te houden.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 9.2 van de raamovereenkomst nazorg die op 28 april 2004
met Afvalzorg Bodemservice BV is afgesloten, voor 4 jaar te verlengen.
2. De raamovereenkomst uit te breiden met de uitvoering van nazorg- c.q.
beheermaatregelen voor de stortplaatsen die gesloten zijn voor 1 september 1996.
3. De raamovereenkomst uit te breiden met de uitvoeringswerkzaamheden met
betrekking tot het beheer c.q. monitoring van grootschalige
grondwaterverontreiniging.
4. De huidige artikelen in de Provinciale Milieuverordening met betrekking tot het
vestigen van een alleenrecht voor Afvalzorg Bodemservice BV, ter uitvoering van
de besluiten 1 en 2 te wijzigen tijdens de 6e tranche van de Provinciale
Milieuverordening.

3.
Zienswijze Ontwerp Nationaal Het college besluit:
- In te stemmen met de zienswijze op het Ontwerp Nationaal Waterplan
Waterplan
- deze in te brengen in de formele inspraak op dit plan
- PS hiervan op de hoogte stellen.
4.
Sector ICT Regie

5.
Wijzigingsovereenkomst
Muiderfietsbrug

Het college besluit:
1. gelet op het advies van de OR en de reactie van de vakbonden in het GO binnen de
directie Middelen een nieuwe sector ICT Regie te vormen overeenkomstig bijgaand
inrichtingsplan Sector ICT Regie;’
2. Provinciale Staten, OR en het GO te informeren over dit besluit.

Het college besluit:
1. In het kader van het programma Groene Uitweg in te stemmen met een verhoogde
bijdrage van de provincie Noord-Holland van € 1 miljoen aan de Muiderfietsbrug.
2. Deze € 1 miljoen voor € 600.000 ten laste te laten komen van de provinciale cofinanciering aan de Groene Uitweg uit de jaartranche 2010 van €3 miljoen conform
het GS besluit over het verdelingsvoorstel 2010 (2009-16351) en voor € 400.000 uit
de middelen die beschikbaar zijn voor de financiering van het
Meerjarenprogramma infrastructuur 2009-2013.
3. De € 400.000 uit de middelen voor de financiering van het Meerjarenprogramma
infrastructuur 2009-2013 bij vaststelling van dit meerjarenprogramma geoormerkt
over te hevelen naar de ILG-bestemmingsreserve, omdat daar ook de overige
gelden voor de Groene Uitweg in zitten.
4. In te stemmen met de overeenkomst tot wijziging van overeenkomst NHX-77883
tot regeling van de voorbereiding en de uitvoering van de aanleg van een
vrijliggende fietsbrug ten noorden van de Muiderbrug over het AmsterdamRijnkanaal in de gemeenten Diemen en Muiden.
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Besluit
5.

6.

Rijkswaterstaat Noord-Holland per brief te informeren dat zij de financiële bijdrage
van de provincie en de rijksbijdrage die de provincie voorfinanciert via het ILG kan
aanvragen.
Provinciale Staten per brief in te lichten.

6.
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
- Ten behoeve van het uitbreiden van het bouwplan voor het realiseren van een
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
zorgcomplex met kelder aan de Oranjelaan 1 te Hilversum ten name van De
Toverberg B.V. , gemeente Hilversum,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan Heerhugowaard-Zuid, gemeente Heerhugowaard,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan “Strand en Duin” , gemeente Zandvoort,
7.
Gasopslag Bergermeer

Het college besluit:
- De brief te versturen naar de Minister van Economische Zaken en haar ook nog
telefonisch op de hoogte te stellen van de zorgen van GS.

8.
Het college besluit:
Brief aan Provinciale Staten
over de stand van zaken op het - Provinciale Staten met brief te informeren over de stand van zaken op het gebied
van de milleniumdoelen.
gebied van de
millenniumdoelen
9.
Rapport Resultaten Tender
HIRB 2009

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de rapportage over de resultaten van de HIRB-tender 2009;
2. met het rapport Provinciale Staten te informeren over het beleid in de eerste helft
van 2009 ten aanzien van de subsidieregeling HIRB waarmee invulling wordt
gegeven aan motie 9-2 van Provinciale Staten dd. 23 juni 2008.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
B. Burger-Adema
tel. (023) 514 46 39
1, 9
J. Duin
tel. (023) 514 40 99
4, 5
J. Duivenvoorde
tel. (023) 514 34 13
3
R. Fillet
tel. (023) 514 44 09
8
L. van Hees
tel. (023) 514 38 43
2
F. Nederstigt
tel. (023) 514 36 41
6, 7
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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