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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Uitgangspunten, proces en 

planning Herijking 

ecologische hoofdstructuur 

fase II 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten voor de herijking van de 

ecologische hoofdstructuur. 

2. Akkoord te gaan met het voorgestelde proces en planning voor de herijking van de 

ecologische hoofdstructuur. 

3. Door middel van brief PS op de hoogte stellen van dit besluit. 

  

2. 

Kaderstellende notitie 

regionale luchthavens 

 

 

Het college besluit: 

1. Instemmen met de kadernotitie regionale luchthavens en de voordracht aan 

Provinciale Staten. 

2. De kaderstellende notitie in concept door te geleiden aan Provinciale Staten ter 

vaststelling, tezamen met de voordracht. 

  

3. 

Vierde Kwartaalrapportage 

2008 SAP 

 

 

Het college besluit: 

- De Vierde Kwartaalrapportage SAP, inclusief de aanbiedingsbrief voor de 

Rekeningencommissie, vast te stellen en te sturen naar de Rekeningencommissie 

voor de vergadering van 2 maart 2009. 

  

4. 

Inbreng P4 groenboek 

territoriale cohesie 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de concept-P4-reactie op het Groenboek Territoriale Cohesie in 

het kader van de consultatie van de Europese Commissie (EC). 

2. Gedeputeerde Kruisinga het mandaat te geven de definitieve reactie voor het 

Bestuurlijk Overleg P4 op 26 februari 2009 vast te stellen, waarna inzending aan de 

Europese Commissie volgt vóór 28 februari 2009. 

3. De notities ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van 

brief. 

  

5. 

Natuurontwikkeling en 

waterberging 

Horstermeerpolder 

 

 

Het college besluit: 

1. Het voorstel van de adviescommissie Horstermeerpolder over te nemen met de 

onder 2 genoemde aanpassingen. 

2. De oostgrens van het noordwestelijke natuur- en waterbergingsgebied in westelijke 

richting te verplaatsen tot een afstand van 150 meter van de bebouwing en af te zien 

van begrenzing van nat natuurontwikkelingsgebied in het noordoosten rond de 

RWZI, waardoor het oppervlak natte natuur 210 hectare wordt in plaats van de door 

de adviescommissie voorgestelde 244 hectare. 

3. Het plan Weide Meren niet verder te laten onderzoeken 

4. Dit besluit om advies voor te leggen aan de PS-commissie WAMEN 

5. Verdere besluitvorming over begrenzing, natuurdoelen en vrijvallende hectaren te 

laten plaatsvinden via de procedure Herijking Ecologische Hoofdstructuur 

6. Een projectgroep te vormen die zorg draagt voor de verdere planuitwerking en 

uitvoering 

7. Uitvoering te financieren uit FES-middelen en ILG-middelen 

  

6. 

Begrotingsaanschrijving 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. De begrotingsaanschrijving 2009 met procedurele en budgettechnische 
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Onderwerp 

 

Besluit 

aanwijzingen voor het voorbereiden van de voorstellen tot beleidswijzigingen en 

nieuw beleid 2010 vast te stellen. 

2. De Algemeen Directeur opdracht te geven de voorstellen tot beleidswijzigingen en 

nieuw beleid 2010 conform de begrotingsaanschrijving voor te bereiden. 

  

7. 

Vaststelling subsidie 

jeugdzorg 2007 en definitieve 

afronding subsidie Fusie-

/Overige kosten Sociaal Plan 

2005-2008 van Bureau 

Jeugdzorg 

 

Het college besluit: 

1. De subsidie jeugdzorg 2007 ten behoeve van Bureau Jeugdzorg vast te stellen op 

€25.110.494,50 onder oplegging van specifieke verplichtingen; 

2. €485,55 op de onder 1 genoemde subsidie terug te vorderen wegens lagere 

vaststelling van de component “Vaste lasten” (subsidie is 100% bevoorschot); 

3. De subsidie Fusie-/Overige kosten Sociaal Plan 2005-2008 definitief vast te stellen 

op € 500.000,-- en het resterende bedrag ad € 90.724,-- uit te betalen. 

4. De directie te machtigen de tekst te redigeren. 

  

8. 

Beantwoording statenvragen 

van de heren R. de Graaf, B. 

Putters en H. Bos (SP) over 

Regionaal Havengebonden 

bedrijventerreinen (RHB 

Kooypunt) (nr. 4) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

9. 
Uitzondering 

aanbestedingsregels 

Verzuringsgevoelige natuur in 

Noord-Holland op de kaart in 

het kader van de Wet 

Ammoniak en Veehouderij 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met toepassing van de uitzonderingsbepalingen zoals vermeld in regel 

6, lid 1 van de Aanbestedingsregels Provincie Noord-Holland 2005 in relatie tot 

Verzuringsgevoelige natuur in Noord-Holland en het op kaart brengen in het kader 

van de Wet Ammoniak en Veehouderij de directeur Beleid te machtigen de opdracht 

tot participatie verder af te handelen. 

  

10. 

Uitvoeringsconvenant en 

bijdrage proef betaald rijden 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het uitvoeringsconvenant van de Stadsregio Amsterdam en de 

gemeente Amsterdam voor wat betreft de proef betaald rijden  

2. De gemeente Amsterdam te steunen bij de uitvoering van het convenant;  

3. In navolging van het convenant mobiliteitsmanagement waarover u op 2 december 

2008 hebt besloten, de wethouder verkeer en vervoer van de gemeente Amsterdam 

te verzoeken om op te treden namens de metropoolregio partijen als opdrachtgever 

van deze proef;  

4. De gemeente Amsterdam te verzoeken de risico’s te actualiseren en in kaart te 

brengen en ons daarover te informeren; 

5. De gemeente Amsterdam te verzoeken te rapporteren over de voortgang en 

gevolgen van de proef en de lessen die daarbij geleerd zijn; 

6. De gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en Provinciale Staten door 

middel van brieven te informeren over bovenstaande besluiten; 

7. Indien de aanbesteding niet binnen het beschikbare budget valt, gaat de proef niet 

door. 

  

11. 

Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

- Voor het bouwen van 41 woningen op meerdere percelen aan het Achterom in 

Hilversum, gemeente Hilversum,  

- Voor het bouwen van een kinderdagverblijf met een bovenwoning op het perceel 

naast Gorterspad 4 te Zaandijk, gemeente Zaanstad,  

- Voor het oprichten van een hotel op het perceel aan de mr.Jac. Takkade 35 te 

Aalsmeer, gemeente Aalsmeer,  

- Voor het bouwen van 36 woningen aan de Rembrandstraat te Zaamdam, gemeente 

Zaanstad,  

 

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 

- Bestemmingsplan Centrum Assendelft, gemeente Zaanstad,  

- Bestemmingsplan “Landelijk Gebied 1989”en “Landelijk Gebied 1989 eerste 

herziening” gemeente Callandsoog,  

  

12. 

Weigeren verklaring van geen 

bezwaar, artikel 19 lid 1 van 

de WRO voor het plaatsen van 

een tuinhuis/ schuur op het 

perceel aan de 

Hillegommerdijk 455 te 

Beinsdorp 

 

Het college besluit: 

- de gevraagde verklaring van geen bezwaar artikel 19, lid 1 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening voor het plaatsen van een tuinhuis op het perceel aan de 

Hillegommerdijk 455 te Beinsdorp te weigeren. 

  

13. 
Structuurvisie NH Werkboek 

Bouwstenen 2/3 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het werkboek Bouwstenen deel 2/3 “Communicatietraject en 

externe input” en deze vrij te geven voor extern gebruik. 

  

14. 

Klacht fietstunnel 

 

 

Het college besluit: 

1. Klager in zijn klacht te ontvangen 

2. De klacht gegrond te verklaren 

3. Niet tot uitvoering van het plaatsen van camera’s over te gaan. 

  

15. 
Investeringssubsidies 

jeugdzorg OCK het Spalier 

 

 

Het college besluit: 

1. Op grond van artikel 4 lid 1 van de subsidieverordening jeugdzorg Noord-Holland 

2008 (hierna: subsidieverordening) aan OCK het Spalier een subsidie van in totaal         

€ 95.017,78 te verlenen voor de projecten: 

            -  Aanpassen toiletgroep Centraal Bureau ( € 59.720,08 ; 

            -  Aanpassen stiltekamer Zandvoort ( € 20.826,19); 

            -  Realiseren van een rokersruimte Centraal Bureau ( € 14.471,51), 

       en daarbij onder toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van artikel 25 af te     

wijken van het bepaalde in artikel 5 van de subsidieverordening. 

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

B. Adema tel. (023) 514 46 39 8, 9 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 3, 

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

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 7, 15 

M. Lange tel. (023) 514 36 41 6, 11, 12, 13 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 4, 5 
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K. Grevers tel. (023) 514 36 42 10, 14 

 

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. 10-02-2009 openbaar 

Datum:10-02-2009 
 

 

 


