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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 maart 2009
Onderwerp
1.
TWIN-H projectvoorstellen
Sociaal Culturele
Infrastructuur

2.
Burgerinitiatief ‘Stop de
veefabrieken in NoordHolland’

Besluit

Het college besluit:
1. De concept Statenvoordracht en concept projectplannen betreffende de
Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H), thema ‘Sociaal
Culturele Infrastructuur’ vast te stellen;
2. Aan PS voor te stellen:
a. In het kader van de TWIN-H in te stemmen met de vier
projectplannen:
• Projectplan SC/1.4: ‘Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs’
• Projectplan SC/4a: ‘Multifunctionele accommodaties’
• Projectplan SC/4b: ‘Kleinschalig wonen voor doelgroepen’
• Projectplan SC/4c: ‘Pilotprojecten WWZ breed’
b. Ter uitvoering van de onder 2a genoemde projectplannen binnen
TWIN-H een totaal bedrag beschikbaar te stellen van € 11
miljoen voor de volgende vier projecten:
i. € 1 miljoen voor ‘Aansluiting arbeidsmarkt en
onderwijs’
ii. € 6 miljoen voor ‘Multifunctionele accommodaties’
iii. € 2 miljoen voor ‘Kleinschalig wonen voor doelgroepen’
iv. € 2 miljoen voor ‘Pilotprojecten WWZ breed’
c. Voor 2009 een begrotingspost te ramen van in totaal €
1.650.000,- waarvan
i. € 1.550.000,- ten behoeve van subsidieverlening via de
nog op te stellen uitvoeringsregelingen;
ii. € 100.000,- ten behoeve van opdrachtverlening;
d. De onder b. genoemd bedragen, met een totaal van € 11 miljoen,
per jaarschijf ten laste van de bestemmingsreserve TWIN-H te
brengen, waarvan voor begrotingsjaar 2009 € 1.650.000,3. Het onder 2c genoemd besluit te verwerken in de eerstvolgende wijziging
programmabegroting 2009;
4. De voordracht toe te sturen aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. onverkort vast te houden aan het besluit van 24 februari 2009, nr 2009-8294 naar
aanleiding van het burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken in Noord-Holland’
a. dat het college in beginsel voor intensieve veehouderij bij bestaande bedrijven
is;
b. PS te adviseren een afgewogen standpunt te vormen tijdens de integrale
afweging van alle ruimtelijke plannen voor de structuurvisie Noord-Holland eind
2009.
2. gezien de discussie in de Statencommissie ROG aanvullend hierop het volgende te
besluiten:
a. GS van mening zijn dat de regels zoals die Europees en landelijk gelden rond
dierenwelzijn een redelijk welzijnsniveau voor dieren garanderen en GS niet
bevoegd zijn om deze richtlijnen aan te scherpen;
b. grootschalige dierhouderij door GS uitsluitend wordt afgewogen aan regels
waar zij bevoegd is;
c. GS van mening zijn dat het aantal dieren op een bedrijf niets zegt over
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3.

het welzijn van dieren, maar vooral bepaald wordt door andere factoren zoals
ondernemerschap;
d. GS treden bij geen enkele bedrijfstak, in de plaats van ondernemersbeslissingen
over bedrijfsuitbreiding en bedrijfsvoering maar toetsten uitsluitend aan de
wettelijke richtlijnen;
dit besluit toe te zenden naar de leden van Provinciale Staten, voor de vergadering
over het Burgerinitiatief op 16 maart.

De heren Heller en Visser zijn tegen besluit 1a.
3.
Beantwoording statenvragen
van de Statenleden H.K. Bos
en H. Putters (SP) inzake de
Planstudie Weg SchipholAmsterdam-Almere, in het
bijzonder de sloop van
woningen in Amstelveen
(nr.15)
4.
Convenant
bodemontwikkelingsbeleid en
aanpak spoedlocaties

5.
Deelname INTERREG IVB
project SUSCOD

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
- In te stemmen met de tekst van het Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak
spoedlocaties (concept versie 11).
- Het convenant ter informatie voor te leggen aan PS.

Het college besluit:
1. Als Lead Partner deel te nemen aan een Europees project, getiteld Sustainable
Coastal Development (SUSCOD), dat gericht is op het toepassen van de principes
van Integrated Coastal Zone Management (ICZM) bij het duurzaam en integraal
vorm geven van kustplannen en -projecten i.v.m. de gevolgen van
klimaatverandering.
2. Hiertoe een subsidieaanvraag in te dienen bij het Europese INTERREG IVB
Noordzee programma in maart 2009.
3. Een aanvraag in te dienen bij SenterNovem voor cofinanciering op basis van de
Cofinancieringsregeling Europese Territoriale Samenwerking, INTERREG IV,
2007-2013 (CETSI).
4. Voor de provinciale bijdrage aan dit project een beroep te doen op middelen die
beschikbaar zijn op grond van de provinciale “reserve cofinanciering Europese
projecten Noord-Holland 2007”.
5. Gedeputeerde Kruisinga te mandateren om deze aanvragen te doen, alsmede om de
benodigde “letter of intent” te ondertekenen.

6.
Het college besluit:
Voorbereiding Stuurgroep
Toekomst Markermeer IJmeer - Dat de teksten in het koepeldocument de (voorlopige) inbreng leveren voor de
Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM-brief) van het kabinet.
1 april
- Dat de gevolgen van en alternatieven voor een stijging van het IJsselmeer nog
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-

7.
Werkprogramma P4 Europa
2009

8.
Henry Hudson 400

onderzocht worden en daarom ontkoppeling van het peil van het Markermeer en
IJmeer van het IJsselmeer nog geen gegeven is maar voorlopig uitgangspunt,
Mw. Kruisinga te mandateren de mening van Noord-Holland (GS en de commissie)
in te brengen in de stuurgroep Toekomstagenda Markermeer IJmeer van 1 april,
Het koepeldocument aan te bieden aan PS en de commissie WAMEN om advies te
vragen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het werkprogramma van de P4 Europa en van de vijf
prioritaire dossiers met de bestuurlijk dossierhouders in het bijzonder.
2. De notitie ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van
brief.
3. De portefeuillehouder te machtigen opmerkingen van het college te verwerken.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de stand van zaken van de inzet van de provincie in het kader
van de viering van Henry Hudson 400;
- In te stemmen met de uitvoering van amendement A6-25 door € 30.000 ter
beschikking te stellen aan een gezamenlijk project van Hogeschool InHolland en
New Paltz University;
- Te bepalen welke de samenstelling is van de bestuurlijke afvaardiging van de
provincie in week 6-12 september 2009.

9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Het uitbreiden van de bestaande kapschuur op perceel Beets 100 te Beets, gemeente
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Zeevang,
- Het oprichten van een kantoorgebouw met parkeergarage op een terrein gelegen in
de zuidwesthoek van het Beatrixpark, grenzend aan de Beethovenstraat en de Ring
A10 Zuid, dichtbij Prinses Irenestraat 21B, gemeente Amsterdam,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Bestemmingslan “Blaricummermeent Werkdorp”, gemeente Blaricum,
10.
Verbeterplan documentbeheer: Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Verbeterplan documentbeheer: voortgangsrapportage per 1
voortgangsrapportage per 1
maart 2009
maart 2009
2. de brief vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten.
11.
Auditrapport Juridische
Kwaliteitszorg

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het auditrapport Juridische Kwaliteitszorg.
2. Het auditrapport Juridische Kwaliteitszorg ter kennisname aan te bieden aan de
leden van de Rekeningencommissie na verwijdering van de aanduiding ‘concept’.
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12.
Beslissing op bezwaarschrift
van de heer Konijn te WestGrafdijk tegen weigering
toestemming voor het door
bezoekers van zijn café
afmeren van vaartuigen langs
zijn steiger in het
Noordhollandsch Kanaal

13.
Beslissing op bezwaar

14.
Ontheffing Aardkundig
Monument fietsonderdoorgang Provinciale
Milieu Verordening, artikel
11.2
15.
Verlening subsidie, met
toepassing van de
hardheidsclausule

Besluit

Het college besluit:
1. Conform het advies van de HAC de heer Konijn in zijn bezwaar te ontvangen, het
bezwaar gegrond te verklaren en de bestreden beslissing te herroepen.
2. De heer Konijn van de beslissing onder 1 bij brief in kennis te stellen.
3. Een verkeersbesluit te nemen o.g.v. het BPR waarbij het wordt toegestaan dat
bezoekers van het café van de heer Konijn hun vaartuigen afmeren voor de duur
van hun bezoek.
4. Het onder 3 genoemde verkeersbesluit op grond van artikel 3.42, lid 1 van de Awb
algemeen bekend te maken.

Het college besluit:
- De Frisse wind ontvankelijk te beschouwen in haar bezwaar tegen de
bovengenoemde besluiten van de Stichting Landschap Noord-Holland
- In afwijking van het advies van de HAC het bezwaar gedeeltelijk gegrond
beschouwen
- Voor het project 232-04-0446 de subsidie vast te stellen op € 18.746,35
- Voor het project 232-05-636 de subsidie vast te stellen op € 9.642,50

Het college besluit:
- Ontheffingsaanvraag voor het graven van een fiets-onderdoorgang in Aardkundig
Monument in beginsel onder voorschriften te honoreren (ontwerpbesluit) en een
kennisgeving hiervan te publiceren.

Het college besluit:
1. De subsidieaanvraag van vereniging de Vrijegeest in het kader van de
Deelverordening Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland 2008
(hierna deelverordening), in behandeling te nemen door af te wijken van artikel 4
lid 1 van de deelverordening onder gebruik van artikel 11 van de deelverordening
(hardheidsclausule) en de vereniging voor subsidie in aanmerking te laten komen.
2. De directie SHV conform de (onder)mandaatregeling uitvoering te laten geven aan
dit besluit.

16.
Provinciaal maatregelenpakket Het college besluit:
economische recessie
1. Naar aanleiding van het memo van gedeputeerde Bond van 10 februari jl. een
pakket van maatregelen uit te gaan voeren ter verlichting van de effecten van de
economische recessie in Noord-Holland;
2. Te constateren dat de economische recessie in Noord-Holland neerslaat in de
bouwsector, de industrie, de handel en de zakelijke dienstverlening;
3. Te constateren dat de provincie al investeert in projecten op het gebied van
mobiliteit, sociale infrastructuur en duurzaamheid via de eerste investeringsimpuls
(EXINH) van € 600 miljoen, en de tweede investeringsimpuls (TWINH) van € 780
miljoen;
4. bovengenoemde investeringen en andere investeringen waar mogelijk te versnellen
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5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

(zie ook bijlage, pakket A), dit zijn in ieder geval:
- Onderhoud aan enkele provinciale wegen;
- Openbaar vervoer voorzieningen
- Versnelde uitvoering en verruiming van de subsidieregelingen
herstructurering bedrijventerreinen (HIRB), water als economische
drager (WED), vernieuwingsimpuls Musea & Monumenten, onderwijs
en arbeidsmarktprojecten, en Klimaat;
- Herstructurering middenhavengebied Velsen
- Versnellen aanpak Hembrugterrein
- Versnellen aanpak fort Pampus (deels garantiestelling)
- Realisatie potstallen Spaarnwoude
- Herstel fietstunnel Spaarnwoude-Velserbroek
- Opzetten Revolving Fund Duurzaam Bouwen
Een aantal lange termijn opties te onderzoeken, zoals het inkorten van
proceduretijd en het overnemen van planvoorbereiding (pakket B);
Opties voor het instellen van een garantie/ aanjaagfonds ter voorkoming van het
stilvallen van grote projecten uit te werken, en hiervoor het herstel van fort Pampus
te betrekken;
Maatregelen te onderzoeken gericht op het behoud van technisch personeel en
schoolverlaters voor de arbeidmarkt;
Ten aanzien van de financiële consequenties de te versnellen projecten in te delen
in twee categorieën: te activeren projecten en niet te activeren projecten (zie
financiële bijlage);
Voor de te activeren projecten de kapitaallasten in 2009 en verder te dekken uit een
nieuw in te stellen reserve “Kapitaallasten Aanpak Recessie” in de
begrotingshoofdstuk economie, en hierin in principe vooralsnog € 0,5 miljoen te
storten, te dekken door resterende (vrijvallende) FINH en UNA middelen;
Ten behoeve van storting in de nieuwe reserve “Kapitaallasten Aanpak Recessie”
het FINH en UNA door te lichten op het mogelijk vrijvallen van middelen;
Voor de niet te activeren projecten tijdelijk uit het compartiment “Kapitaallasten te
Activeren Projecten” binnen de reserve EXIN-H € 45 miljoen vrij te maken, en
deze tijdelijk beschikbaar gestelde middelen vanaf 2010 terug te storten;
De rentederving ten gevolge bovengenoemd besluit (11) ten laste te brengen van de
nieuwe bestemmingsreserve “Kapitaallasten Aanpak Recessie”;
De lijst van te versnellen projecten als een dynamische lijst te beschouwen, en
versnellingskansen van andere projecten te benutten waar die zich voordoen,
binnen het financieel kader zoals hierboven geschetst;
Ten aanzien van de punten 8 t/m 12 in het kader van de Lentenota 2009 een besluit
te nemen;
Provinciale staten te informeren over dit besluit.
De portefeuillehouder te machtigen opmerkingen van het college te verwerken.

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

B. Burger- Adema
R. Fillet
L. van Hees

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43

over de nummers:
2, 16
10, 11
4, 13, 14
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A. Raphet Meeng
M. Lange
J. Duivenvoorde
K. Grevers
J. Duin

tel. (023) 514 38 36
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 40 99

1, 15
8, 9
5, 6, 7
3, 12

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. 10-03-2009 openbaar
Datum:10-03-2009

