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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Audit opvolging 

 

 

Het college besluit: 

1. Het memo audit opvolging vast te stellen. 

2. Dit memo ter kennisname aan te bieden aan de leden van de Rekeningencommissie. 

  

2. 

Midtermreview 

 

 

Het college besluit: 

1. Het midtermreview (stand van zaken tot 1 november 2009) op basis van het 

uitvoeringsprogramma bij collegeprogramma “krachtig in balans” vast te stellen.  

2. Met brief aan te bieden aan PS. 

  

3. 

Concept Beleidskader 

Internationale Marketing en 

Acquisitie 2009-2011 

 

Het college besluit: 

1. Het Concept Beleidskader Internationale Marketing en Acquisitie 2009-2011 

vast te stellen; 

2. het Concept Beleidskader ter kennisname aan te bieden aan provinciale staten. 

 

  

4. 

Openstelling 

subsidieregelingen 

natuurbeheer 

 

 

Het college besluit: 

Als onderdeel van de ILG-prestatieovereenkomst met het rijk, de Uitvoeringsregeling 

Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) open te stellen voor agrarisch natuurbeheer en de 

Provinciale regeling natuurbeheer (Programma beheer) open te stellen voor 

natuurbeheer, volgens de specificaties in het Openstellingsbesluit natuurbeheer 2010 

met daarin voor zes jaar: 

1. Openstelling PSN voor ingerichte gronden of van functie veranderde 

gronden: €450.000; 

2. Openstelling PSN continuering van hetzelfde natuur- en 

landschapsbeheer van in 2010 aflopende overeenkomsten PSN: € 

794.250; 

3. Openstelling SNL voor agrarisch weidevogelbeheer: € 26,4mln. voor 

de gehele provincie, (in principe) verdeeld per ILG regio volgens de 

Weidevogelvisie 2009; 

4. Openstelling SNL voor overig agrarisch beheer voor continuering 

van in 2010 aflopende overeenkomsten PSAN: € 6,27mln. 

5. Openstelling SNL voor vergoeding probleemgebieden (LFA): € 

6,5mln. 

6. Reservering kosten coördinatie 2009 om te komen tot een 

samenhangend weidevogelbeheer: € 300.000. 

7. De Directeur Beleid te machtigen om redactionele wijzigingen aan te 

brengen in het Openstellingsbesluit voorafgaande aan de publicatie; 

8. Publicatie van het Openstellingsbesluit in het provinciaal blad. 

  

5. 

Uitvoeringsregeling 

programmafinanciering lokale 

luchtkwaliteitsmaatregelen 

derde tranche Noord-Holland 

2009  

 

Het college besluit: 

1. De uitvoeringsregeling ‘Programmafinanciering lokale luchtkwaliteitsmaatregelen 

derde tranche Noord-Holland 2009’ en het bijbehorende subsidieplafond van € 

26.463.222 vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad. 

2. De uitvoeringsregeling ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 

2009’ ter informatie naar PS te sturen. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

  

  

6. 

Uitvoeringsregeling 

‘Stimulering verbetering 

luchtkwaliteit Noord-Holland 

2010’  

 

 

Het college besluit: 

1. De uitvoeringsregeling ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 

2010’ vast te stellen en te publiceren in het Provinciaal Blad. 

2. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling ‘Stimulering verbetering 

luchtkwaliteit Noord-Holland 2010’ vast te stellen op € 1.000.000 en te publiceren 

in het Provinciaal Blad.  

3. De uitvoeringsregeling ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 

2010’ ter informatie naar PS te sturen. 

4. Na vaststelling tot het uitdoen van een persbericht.  

  

7. 

Verzoek om ontheffing 

Provinciale ruimtelijke 

verordening Noord-Holland 

2009 voor het 

bestemmingsplan “Kom” van 

de gemeente Uitgeest voor de 

bouw van een (tweede) 

woning aan Westergeest 65 

buiten de rode contour 

 

Het college besluit: 

1. in principe de ontheffing van het verstedelijkingsverbod van artikel 4 van de 

Provinciale ruimtelijke verordening Noord-Holland voor het bestemmingsplan 

“Kom” 2009 voor de bouw van een (tweede) woning aan Westergeest 65 buiten de 

rode contour in het landelijk gebied van de gemeente Uitgeest te verlenen. 

2. De Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid te horen over het 

voornemen de onder 1 bedoelde ontheffing te verlenen. 

3. de portefeuillehouder te mandateren definitief te besluiten over de ontheffing. 

 

  

8. 

Inpassingsplan Reconstructie 

N242 Smuigelweg-Verlaat 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voordracht aan Provinciale Staten inzake de vaststelling van 

het inpassingsplan Reconstructie N242 Smuigelweg-Verlaat; 

2. De voordracht ter besluitvorming aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

9. 

Verhogen subsidieplafond 

Uitvoeringsregeling groot 

onderhoud en verbouwen 

dorpshuizen Noord-Holland 

2009  

 

Het college besluit: 

1. het subsidieplafond voor de “Uitvoeringsregeling groot onderhoud en verbouwen 

dorpshuizen Noord-Holland 2009 voor het jaar 2009 te verhogen met € 19.964,86 

en vast te stellen op € 644.964,86; 

2. het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

10. 

Initiatiefvoorstel Statenfractie 

D66 Noord-Holland 11 

september 2009  

 

 

Het college besluit: 

1. De uitgangspunten van het initiatiefvoorstel te ondersteunen; 

2. De idee van een provinciaal erfgoedplatform verder uit te werken en hierbij de 

voorbeeldwerking van geslaagde provinciale projecten te betrekken. 

  

11. 

Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 

− Voor de aanleg van “Park Vijfhuizen” in Vijfhuizen, begrensd door de 

Driemerweg, Vijfhuizerweg, Stevensweg, de sportvelden en het volkstuincomplex 

“De Baarsjes”, gemeente Haarlemmermeer,  

− Het realiseren van 14 appartementen en een ondergrondse garage aan de 

Noorderstraat 24-42 te Amsterdam, gemeente Amsterdam,  

  

12.  
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Onderwerp 

 

Besluit 

Verslag activiteiten Provincie 

Noord-Holland in het kader 

van Henry Hudson 400 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van het verslag ‘Henry Hudson 400’; 

2. het verslag ter kennisname aan te bieden aan provinciale staten. 

 

  

13. 

Waterveiligheid Centraal 

Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van 2 nadere verkenningen waterveiligheid Centraal Holland; 

2. Instemmen met de vervolgaanpak; 

3. PS te informeren over de verkenningen; 

4. De gedeputeerde Water te mandateren de verkenningen samen met de 

staatssecretaris en de betrokken gedeputeerde van Zuid-Holland aan te bieden aan 

de betrokken regionale partijen en uitwerking te geven aan de vervolgaanpak. 

  

14. 

Provinciale Milieuverordening 

(PMV) tranche 6 

 

 

Het college besluit: 

1. De PMV tranche 6 in ontwerp vast te stellen en aan PS aan te bieden voor 

definitieve vaststelling. 

2. Na vaststelling door PS de PMV tranche 6 te publiceren in het provinciaal blad. 

3. De verordening treedt in werking op de dag van publicatie in het provinciaal blad. 

  

15. 

Wijziging subsidie 

“omvorming ProBiblio”ten 

behoeve van frictiekosten 

beëindiging bibliobussen. 

 

 

Het college besluit: 

1. De in 2006 verleende subsidiebeschikking (2006-33585) ten behoeve van de 

omvorming vanProBiblio op de volgende punten te wijzigen: 

a. Het verlenen van toestemming aan ProBiblio om het restant van het 

gereserveerde bedragvoor de omvorming van ProBiblio ook in te 

zetten voor frictiekosten als gevolg van het stopzetten van de 

bibliobussen; 

b. Het verleende eenmalige subsidiebedrag voor de omvorming van 

ProBiblio hiermee te wijzigen van € 530.000 naar € 790.000; 

               c.          ProBiblio toestemming te geven de subsidie aan te wenden ten      

behoeve van deomvorming van ProBiblio en frictiekosten als gevolg 

van het stopzetten van debibliobussen tot 1 januari 2011; 

             d.          Conform de oorspronkelijke verlening 80% van de verleende subsidie 

te bevoorschotten en uit te betalen. 

2.  De directeur SHV te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

16. 

Voortgangsverslag 

mediaprogramma  

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het voortgangsverslag mediaprogramma 

2. Provinciale Staten door middel van brief te informeren. 

  

17. 

Wijziging uitvoeringsregeling 

Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap Noord-

Holland 2009  

 

Het college besluit: 

1. De Uitvoeringsregeling collectief particulier opdrachtgeverschap Noord-Holland 

2009 te wijzigen. 

2. De wijziging te publiceren in het provinciaal blad. 

  

18. 

Tweede openstelling 

uitvoeringsregeling 

omschakeling biologische 

 

Het college besluit: 

1. tot het vaststellen van een tweede periode waarin aanvragen om subsidie op grond 

van de Uitvoeringsregeling omschakeling biologische landbouw Noord-Holland 
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Onderwerp 

 

Besluit 

landbouw NH 2009  

 

2009, kunnen worden ontvangen, en wel de periode van 16 tot en met 23 november 

2009; 

2. Dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad. 

  

19. 

Verlening subsidie aan 

Stichting 

Vervoersmanagement Noord-

Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Op grond van artikel 1 lid 2 van de AsN aan de Stichting Vervoersmanagement 

Noord-Holland (werkend onder de naam Verkeer.Advies) een subsidie van 529.818 

euro (incl. BTW) te verstrekken voor het project Impuls Vervoersmanagement plus 

en 535.500 euro (incl. BTW) te verstrekken voor het project Vanpool. 

2. De subsidie, ter grootte van 450.000 euro voor het project Vanpool en 445.225 euro 

voor het project Impuls Vervoersmanagement plus, ten laste te brengen van de 

reeds ontvangen en nog te ontvangen bijdragen van het Fonds BONRoute. 

3. De BTW behorende bij de subsidie van respectievelijk 84.593 euro (Impuls 

Vervoersmanagement plus) en 85.500 euro (Vanpool), die de Stichting 

Vervoersmanagement Noord-Holland ons zal factureren, door de provincie te laten 

betalen en terug te vorderen via het BTW-compensatiefonds. 

4. De directie SHV te machtigen voor de uitvoering van dit besluit conform de 

ondermandaatlijst SHV. 

  

20. 

Toekenning van een 

projectsubsidie ten behoeve 

van vervolgtraject 

gebiedsgerichte 

Zorgontwikkeling Noord-

Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. Aan ZONhn een projectsubsidie te verlenen van € 140.000-- voor de uitvoering van 

het vervolgtraject van het project gebiedsgerichte zorgontwikkeling Noord-

Holland’; 

2. De kosten voor de subsidie te dekken uit begrotingsnummer 786159; 

3. 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. 

  

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

  over de nummers: 

F. Hermie tel. (023) 514 46 39 3, 18 

J. Dekker tel. (023) 514 35 47 10, 15, 16, 17 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 9, 20 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 1, 12, 13 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 2 

E. Vorenkamp tel. (023) 514 36 42 19 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 4, 5, 6, 14 

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 7, 8, 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. 10-11-2009 openbaar 

Datum:10-11-2009 
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