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Besluit 

  

1. 

Toepassing 

aanbestedingsregels  

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het maken van een uitzondering op de aanbestedingsregels ten 

behoeve van het aan dhr. PP. Verroen verlenen van de opdracht om de Projectgroep 

nieuwe begroting te assisteren bij het overdragen van een ontwikkeld 

begrotingsformat aan GS, inclusief eventueel aanvullende kosten in verband met 

uitloop. 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid ir. J.A. 

Kardol MA, (CU-SGP) over 

Duurzaamheid bij restauratie 

Paviljoen Welgelegen  (nr. 29) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 
Uitzondering op de 

aanbestedingsregels voor 

begeleiding/ coaching 

presentatietechniek 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de uitzondering op de aanbestedingsregels. 

  

4. 
Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid de heer van 

Poelgeest (PvdD) omtrent de 

afschot van herten in Anna 

Paulowna (nr.30) 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  

5. 
Wijziging Uitvoeringsregeling 

agrarische sector Groene 

Uitweg Noord-Holland 2009-

2013 

 

 

Het college besluit: 

1. de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009 

vastgesteld op 20 januari 2009 in te trekken vanwege mogelijke verlening van 

ongeoorloofde staatssteun; 

2. de Uitvoeringsregeling agrarische sector Groene Uitweg Noord-Holland 2009-2013 

vast te stellen waarmee de subsidiabele activiteit onderwaterdrainage vervalt; 

3. de reeds vastgestelde subsidieplafonds voor 2009 te handhaven, te weten € 

750.000,- voor verbreding en € 250.000,- voor structuurverbetering als bedoeld in 

artikel 3, eerste lid van de uitvoeringsregeling; 

4. na besluitvorming de uitvoeringsregeling en de subsidieplafonds te publiceren in 

het provinciaal blad;  

5. de provinciesecretaris te machtigen tot het doen van redactionele wijzigingen in de 

uitvoeringsregeling voorafgaand aan publicatie; 

6. de gewijzigde regeling ter kennisname aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van 

de provincie Utrecht. 

7. de gewijzigde regeling ter kennis te brengen van PS. 

  

6. 

Beantwoording statenvragen 

van mevrouw S. Akkaya 

(PvdA) over eindrapportage 

wachtlijstonderzoek jeugdzorg 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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(nr. 28) 

  

7. 

Opheffen Provinciale 

Molencommissie (PMC) 

 

 

Het college besluit: 

- De Provinciale Molencommissie, met terugwerkende kracht, per 1 januari 2009 op 

te heffen en de molencommissie daarover te berichten via een brief. 

  

8. 

Visie op en sturing van 

jeugdzorg  

 

 

Het college besluit: 

1. De Visie op en sturing van jeugdzorg vast te stellen  

2. In te stemmen met een gefaseerde realisering van het sturingsmodel op basis van 

een vóór 1 juli 2009 uit te werken Plan van Aanpak waarbij de benodigde 

verbeteringen in samenspraak met alle betrokken partijen in een cyclisch 

verbeterproces worden behaald. 

3. De notitie ‘Visie op en sturing van de jeugdzorg’ met bijgevoegd schrijven ter 

kennisname toe te zenden aan PS. 

 

 

9. 
Aansprakelijkheid bestuurders 

 

 

 

Het college besluit: 

1. Bij gebreke van juridische instrumenten en wettelijke mogelijkheden af te 

zien van het persoonlijk aansprakelijk stellen van oud-bestuurders van 

Bureau Jeugdzorg Noord Holland voor de financiële problemen waarvoor 

Bureau Jeugdzorg zich gesteld ziet. 

2. De per 1 april 2009 aangetreden nieuwe Raad van Toezicht te vragen om 

te bepalen of zij aanleiding zien om de voormalige bestuurders of leden 

van de Raad van Toezicht persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de 

financiële gevolgen van hun handelen en GS over hun besluit en de 

daaraan ten grondslag liggende motieven te informeren.  

3. De leden van Provinciale Staten over dit besluit te informeren door 

middel van bijgevoegd schrijven.  

 

 

Het college besluit: 

1. Bij gebreke van juridische instrumenten en wettelijke mogelijkheden af te zien van 

het persoonlijk aansprakelijk stellen van oud-bestuurders van Bureau Jeugdzorg 

Noord Holland voor de financiële problemen waarvoor Bureau Jeugdzorg zich 

gesteld ziet. 

2. De per 1 april 2009 aangetreden nieuwe Raad van Toezicht te vragen om te bepalen 

of zij aanleiding zien om de voormalige bestuurders of leden van de Raad van 

Toezicht persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor de financiële gevolgen van 

hun handelen en GS over hun besluit en de daaraan ten grondslag liggende 

motieven te informeren.  

3. De leden van Provinciale Staten over dit besluit te informeren door middel van 

bijgevoegd schrijven. 

  

10. 

Actualisering Provinciaal 

Meerjarenprogramma 

Infrastructuur (PMI) 

 

 

Het college besluit: 

1. de Actualisering van het PMI 2009-2013 inclusief de nieuw opgenomen projecten 

en het geactualiseerde kasritme vast te stellen; 

2. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten beschikbaar te stellen als 

uitvloeisel van de Actualisering van het PMI 2009-2013: 

Ten laste van begrotingspost 308-01 (kapitaallasten PMI): 

a. Doorlopend voorbereidingskrediet directie Beheer & Uitvoering  

(verhoging krediet)                                    € 2.500.000,= + € 180.000,= 

b. alg-06: Investeringsprogramma flankerende maatregelen openbaar  

vervoer Noord-Holland Noord                                             € 3.800.000,= 

c. alg-18: Maximumsnelheden op provinciale wegen                   € 300.000,= 
d. N236-04: Voorbereidingskrediet reconstructie N236, gedeelte  

Loosdrechtdreef-Noordereind (verhoging krediet)                  € 650.000,= 
e. N241-10: Ontsluiting Schagen-Oost                             € 1.650.000,= 

f. N248-02: Reconstructie N248 en aanleg rotonde op het kruispunt  

N248-N240, gemeente Wieringermeer (verhoging krediet)   € 2.300.000,= 

g. N417-01: Herinrichting N417, gemeente Hilversum (deelproject)€ 950.000,= 

h. N518-02: Aanbrengen plateau op het kruispunt N518-Bereklauw,  
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gemeente Waterland                                                                € 30.000,= 

i. N525-02: Realisatie fietstunnel "La Place" onder de N525, gemeente Laren                                                         

€ 1.700.000,= 

Ten laste van het impulsprogramma EXINH Weginfrastructuur; Westfrisiaweg:  

j. N023-01, voorbereidingskrediet Westfrisiaweg (verhoging krediet)                                        

€ 4.000.000,= 

Ten laste van de Reserve OV gedeelte Zuidtangent (begrotingspost 7308-26): 
k. ZT-04: Oosttak Zuidtangent, cluster  4 "Tracé Legmeerdijk tot busstation  

Uithoorn"                                                                              € 1.800.000,= 

3. daartoe de ontwerp-Voordracht Actualisering PMI 2009-2013 vast te stellen; 

4. Provinciale Staten te vragen de Voordracht Actualisering PMI 2009-2013 

gelijktijdig te behandelen met de Lentenota (22 juni a.s.). 

5. Het totaalbedrag voor en na besluitvorming op te nemen. 

  

11. 
Strategische nota Duurzame 

energie 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Strategische nota Duurzame energie; 

2. De portefeuillehouder te machtigen een aantal (redactionele) wijzigingen aan te 

brengen in de nota n.a.v. de besluitvorming in GS; 

3. de Strategische nota Duurzame energie ter besluitvorming aan Provinciale Staten 

aan te bieden. 

  

12. 
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. 
- Bouw van woning en verbouw woning tot berging op perceel Verlaatsweg 50 te 

Spierdijk, gemeente Koggenland,  

- Bouw kleinschalig kantoorpand aan de Dorpstraat 50-52, gemeente Landsmeer,  

- Herbouwen van de “hooiberg” ten behoeve van de realisering van twee bed 

&breakfast-eenheden en bergruimte, het veranderen van de bestaande ligboxenstal 

in twee bed & breakfast-eenheden, opslag, het hobbymatig houden van dieren en een 

hobbyruimte ’s Gravelandseweg 50-51, gemeente Weesp,  

- Verbreding van de Fokkerweg van 2x1 naar 2x2 rijstroken, gemeente 

Haarlemmermeer,  

- Realisatie van twee recreatiewoningen in een bestaand agrarisch bedrijfsgebouw op 

perceel Limmerweg 2b, gemeente Castricum,  

- Het oprichten van een bedrijfsloods met 24 hallen aan de Osdorperweg 512, 

gemeente Amsterdam,  

- Het bouwen van 41 woningen op meerdere percelen aan het Achterom, gemeente 

Hilversum,  

- Het bouwen van bedrijfsruimte met bijbehorende kantoorruimte langs de Fokkerweg 

op het Groenenbergterrein, zuidwest van de Aalsmeerbaan in de gemeente 

Haarlemmermeer,  

- Het realiseren van een evenementengebouw (Music Dome) aan de Arena Boulevard, 

gemeente Amsterdam,  

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
- Bestemmingsplan “Vincent van Goghweg” van de gemeente Zaanstad,  

- Bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2008” gemeente Koggenland,  

  

13. 

Budgettair neutrale wijziging 

productenraming 2009 (3) 

 

Het college besluit: 

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

- PS met inliggende brief hierover te informeren. 

  

14. 

Provinciaal 

uitvoeringsprogramma externe 

veiligheid 2006-2010  

 

 

Het college besluit: 

1. Bijgaande lijst zijnde Provinciaal uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2006-

2010 vast te stellen ten behoeve van de subsidieverlening 2009. 

2. De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidies op basis van artikel 

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

  

15. 

Verlenging inhuur 

projectleider Straf- en 

Bestuursrecht 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met een uitzondering op de provinciale aanbestedingsregels en de 

inhuur van voorgestelde projectleider te verlengen. 

  

16. 
Saneringsprogramma Besluit 

Externe Veiligheid 

Inrichtingen (Bevi) 

 

 

Het college besluit: 

1. Het Saneringsprogramma Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) vast te 

stellen.  

2. De betrokken gemeentebesturen (raad en college) in Noord-Holland hiervan in 

kennis te stellen. 

  

17. 
Groot onderhoud asfaltdek 

N206 Vogelenzangseweg 

 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, artikel 1, sub a, voor het uitvoeren 

van groot onderhoud aan het wegdek N206. 

  

18. 
Ophogen subsidieplafond 

Noord-Kennemerland ten 

behoeve van het programma 

BDU Kleine Infrastructuur 

2008 

 

Het college besluit: 

- Het vastgestelde subsidieplafond van Noord-Kennemerland, behorende bij het 

programma BDU Kleine Infrastructuur 2008 (GS-besluit 2008-19544), op te hogen 

van € 2.674.409,- naar € 2.899.409,-; 

- Het project 15 ‘Aanleg rotonde Heereweg - Hondsbosscheweg’ van de gemeente 

Bergen te honoreren. 

  

19. 

Benoeming 

schadebeoordelingscommissie 

nadeelcompensatie renovatie 

Brug Vrouwenakker te 

Uithoorn 

 

Het college besluit: 

- Te benoemen als schadebeoordelingscommissie, voor het uitbrengen van adviezen 

als bedoeld in artikel 8 van de “Regeling Nadeelcompensatie infrastructurele werken 

provincie Noord-Holland 2007” met betrekking tot het project reconstructie Brug 

Vrouwenakker te Uithoorn, de heer K.F.J.P. de Bont en De Bont Adviesbureau 

bestuursrechtelijke schadevergoedingen. 

  

20. 
Beslissing op bezwaar Marees 

& Kistemaker B.V. te Kolhorn 

tegen weigering ontheffing 

tankstation langs de N 248 en 

het aanpassen / verbreden van 

de uitweg 

 

Het college besluit: 

1. Marees & Kistemaker B.V. in zijn bezwaar te ontvangen; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 

3. de bestreden beslissing niet te herroepen. 
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21. 
Besluit Informatiebeheer 

 

 

Het college besluit: 

1. het Besluit Informatiebeheer 1998 te vervangen door het Besluit Informatiebeheer 

2009  

2. inliggende brief vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten. 

  

22. 
Programma ambtsbezoek 

cvdK aan de gemeente 

Medemblik op 20 mei 2009  

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van 

de Koningin aan de gemeente Medemblik op 20 mei 2009. 

  

  

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

  over de nummers: 

B. Burger-Adema tel. (023) 514 46 39 1, 21, 22 

J. Dekker tel. (023) 514 35 47 6, 7, 8, 9   

J. Duin tel. (023) 514 40 99 4, 5 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 10, 17, 18, 19, 20 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 11, 14, 15, 16 

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 2, 3, 12, 13 

 

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.  
 

 

 
Afdeling/Onderwerp 

 

 

Concept-besluit 

A.M.C.A Hooijmaijers  

  

  

  

C. Mooij  

  

  

Commissaris van de 

Koningin 

 

  

  

  

  

  

  

26.  
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Concept-besluit 

MID 

Openbare besluitenlijst van 

deze vergadering (wordt 

separaat verzonden) 

 

Het college besluit: 

- In te stemmen met de openbare besluitenlijst en met machtiging aan de 

Provinciesecretaris deze aan te passen aan de genomen besluiten. 

 

nr. 27. 

 

Rondvraag 
 

 

 

*   = aangehouden 

#    = gewijzigd t.o.v.conceptbesluit 

 

 

 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 12-05-2009 openbaar 

Datum:12-05-2009 
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