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1.
Jaarstukken 2008

Het college besluit:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

2.
Vaststelling uitvoeringskader
ganzen

3.
Uitvoeringsprogramma
Groene Uitweg 2009

4.
Vaststelling geactualiseerde
Uitvoeringsregeling klimaat

Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2008 die in overeenstemming met
artikel 201 van de Provinciewet het jaarverslag en de jaarrekening vormen en deze
ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te bieden.
Kennis te nemen van het rekeningresultaat, dat vóór bestemming sluit met een
nadelig saldo van € 66,4 miljoen. Na bestemming is er een voordelig saldo van €
5,2 miljoen.
Kennis te nemen van de gevormde voorziening van € 15,6 miljoen voor de
uitgezette deposito’s bij Landsbanki.
Kennis te nemen van de toezegging van de accountant (PWC) dat over het jaar
2008 een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid zal worden
afgegeven. (Het definitieve accountantsrapport is nog niet gereed, concept is
bijgevoegd).
De productenrealisatie 2008 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aanPS.
De conceptvoordracht, inclusief de bijlage “rekening in één oogopslag” en
aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen.
De portefeuillehouder Financiën te machtigen redactionele aanpassingen aan te
brengen in de stukken.

Het college besluit:
1. tot vaststelling van het uitvoeringskader ganzen;
2. middels bijgaande aanbiedingsbrief en statenvoordracht het bijgevoegde
uitvoeringskader ganzen ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Het Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg 2009 vast te stellen.
2. De besteding van de bijdrage van het rijk aan de zg. FES-projecten van de Groene
Uitweg, die de provincie tot en met 2011 voorfinanciert, vast te stellen conform
tabel 1.
3. Kennis te nemen van het tot nu toe verwachte overschot in de totale kostenraming
van de FES-projecten en volgend jaar, op advies van de ILG-subcommissie Groene
Uitweg, bij het Uitvoeringsprogramma 2010 te beslissen over een eventuele
herverdeling van de middelen, conform de criteria uit paragraaf 3.3.
4. De trekkers van de FES-projecten te informeren dat zij de voor hun project
vastgestelde bijdrage uit de voorfinanciering tot en met 2011 via het ILG kunnen
aanvragen.
5. De eigen provinciale bijdrage, uit het totale beschikbare budget van € 9 miljoen
voor co-financiering in de periode 2008-2010, in 2009 te reserveren voor de
fietsbruggen Muiden en Nigtevecht, de verkenning Rood voor Groen en voor
proceskosten, conform het verdelingsvoorstel uit paragraaf 5.3.
6. Provinciale Staten over dit besluit te informeren.

Het college besluit:
1. De (geactualiseerde) Uitvoeringsregeling klimaat Noord-Holland 2009 vast te
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Noord-Holland 2009 en
bijbehorende subsidieplafonds 2.
3.

4.

5.
Subsidieaanvraag 2009
Zorgbelang

6.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid E.P.
Wagemaker (PvdA) inzake de
bedrijfsterreinen in NoordHolland (nr.26)
7.
Beantwoording statenvragen
van mw. J. Geldhof (D66)
over onderbouwing
Westfrisiaweg in Hoorn
(nr.23)
8.
Beschouwing op zienswijzen
3e tranche Nature 2000
aanwijzingen

9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

stellen en deze te publiceren in het Provinciaal Blad;
De op 16 december 2008 door GS vastgestelde subsidieplafonds voor 2009 voor de
Uitvoeringsregeling klimaat Noord-Holland 2009 in te trekken;
De nieuwe subsidieplafonds voor de (geactualiseerde) Uitvoeringsregeling klimaat
Noord-Holland 2009 voor 2009 vast te stellen op € 1.000.000,- voor aanvragen om
een subsidie op grond van artikel 2, onder a, en op € 300.000,- voor aanvragen om
een subsidie op grond van artikel 2, onder b, en deze te publiceren in het
Provinciaal Blad.
De (geactualiseerde) Uitvoeringsregeling klimaat Noord-Holland 2009 ter
informatie aan PS te sturen.

Het college besluit:
1. De notitie vast te stellen en deze ter kennisgeving te verzenden aan Provinciale
Staten.
2. Geen extra subsidie toe te kennen aan Zorgbelang Noord-Holland en de subsidie te
handhaven op € 1.119.600,--.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De minister van LNV beschouwing te doen toekomen op de ingediende zienswijzen
op de 3e tranche ontwerp aanwijzingsbesluiten Natura 2000.
2. Provinciale Staten met brief hierover te informeren.
3. De portefeuillehouder is gemachtigd in het licht van het gevoerde themaberaad
eventuele wijzigingen aan te brengen.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
- Woningbouwproject Ansjoviskade te Kolhorn, gemeente Niedorp,
- Voor het realiseren van een onderwijsgebouw met bijbehorende voorzieningen aan
de Europaboulevard, op de kavels A en B te Amsterdam,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan “Oud IJmuiden West” , gemeente Velsen,

10.
Lidmaatschap AAA 1 januari

Het college besluit:
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2008 t/m 31 december 2010

-

11.
Verslag van het ambtsbezoek
van de cvdK aan de gemeente
Haarlemmerliede en
Spaarnwoude

12.
Toetsing regionale
draaiboeken regio
Amsterdam-Amstelland

brief over het lidmaatschap van de vereniging Amsterdam Airport Area te zenden
naar de Minister van Binnenlandse Zaken;
gedeputeerde A.M.C. Hooijmaijers te machtigen de verklaring ‘Aanmelding als lid
van de vereniging Amsterdam Airport Area’ te ondertekenen na goedkeuring van de
minister van Binnenlandse Zaken.

Het college besluit:
Kennis te nemen van het verslag van het op 20 februari 2009 door de commissaris van
de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude en kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane
toezeggingen dat hij onder de aandacht van GS brengt:
- De vraag of de gemeente dezelfde truc als Haarlem kan uithalen door investeringen
naar voren te halen zonder in conflict te komen met de provincie als financieel
toezichthouder
- Het Schadeschap Luchthaven Schiphol beraadt zich over uitkeringen aan
gedupeerden naar aanleiding van twee uitspraken van de Raad van State, die nader
bestuurd moeten worden; de zaak ligt nu stil en de vraag is of deze wordt vlot
getrokken
- Het verzoek van het Gilde van de Stompe Toren om met gedeputeerde Baggerman
de mogelijkheden te bespreken van een subsidie voor een vitrinekast; het gaat om
het tentoonstellen in de kerk in Spaarnwoude van een aantal geologische vondsten
(potscherven, kleine voorwerpen) die nu berusten in het provinciaal depot te
Wormer;
- De wens van de Stichting Stoomgemaal om ten behoeve van de restauratie in
aanmerking te komen voor subsidie, te zullen bespreken met gedeputeerde
Baggerman.

Het college besluit:
1. de toetsingsbrief aan de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vast te stellen;
2. de brief sturen naar de colleges van B&W van de gemeenten in de regio
Amsterdam-Amstelland;
3. Provinciale Staten hierover te informeren.

13.
Convenant pilot kruispuntbank Het college besluit:
a.
Tot het aangaan van het convenant pilot Ketendossier Vuurwerk;
vuurwerk
b.
Gedeputeerde Heller te machtigen tot ondertekening van het convenant namens
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
14.
Aanpassing van de
uitvoeringsregelingen ‘Groot
Onderhoud en verbouwen
dorpshuizen’ en
‘Vrijwilligerswerk’ NoordHolland 2009’

Het college besluit:
1. Artikel 2 van de Uitvoeringsregeling groot onderhoud en verbouwen dorpshuizen
Noord-Holland 2009 aan te passen zodat ook eigenaren van een dorpshuis een
subsidie kunnen ontvangen;
2. Artikel 2, sub b, van de Uitvoeringsregeling vrijwilligerswerk Noord-Holland 2009
aan te passen, zodat voor bovenlokale organisaties op het gebied van sport, zorg en
welzijn ook kwaliteitsverbetering van het vrijwilligerswerk en van de organisatie
gesubsidieerd kan worden;
3. De aangepaste Uitvoeringsregelingen te publiceren in het Provinciaal Blad.
4. De Uitvoeringsregeling groot onderhoud en verbouwen dorpshuizen Noord-
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Holland 2009, gepubliceerd in Provinciaal Blad 2009 nr. 8, in te trekken.

15.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied: Benoemingen leden
ILG-gebiedscommissies –
april 2009

16.
Amendement Westfriesche
sluis

17.
Proces SAP GM

18.
Afwikkeling Eilandspolder

Het college besluit:
1. De heer J.G. Vriend eervol te ontslaan van zijn functie als lid van de ILGgebiedscommissie West-Friesland.
2. De heer J. Wentink eervol te ontslaan van zijn functie als lid van de ILGgebiedscommissie Noord-Kennemerland.
3. Mevrouw L.G. Garming eervol te ontslaan van haar functie als lid van de ILGgebiedscommissie Amstel, Gooi en Vechtstreek.
4. De heer K. Groot te benoemen als lid van de ILG-gebiedscommissie WestFriesland.
5. De heer R. Veenman te benoemen als lid van de ILG-gebiedscommissie NoordKennemerland.
6. De heer G.C.M. Korrel te benoemen als lid van de ILG-gebiedscommissie Amstel,
Gooi en Vechtstreek.
7. De voorgestelde vertegenwoordigers en de gerelateerde ILG-gebiedscommissies
middels brieven te informeren over het genomen besluit.
8. PS middels brief te informeren.

Het college besluit:
1. Dat het onmogelijk is om de Westfriesche sluis en de Westfriesche Vaart geschikt
te maken voor 500 ton schepen;
2. Dat het daarmee niet mogelijk is om amendement A6-23 uit te voeren;
3. Provinciale Staten hierover te informeren met brief.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage “Eindrapport onderzoek proces en
implementatie SAP module Grantor Management”.
2. Kennis te nemen van het memo “Beëindiging SAP GM en mogelijkheden om
schadevergoeding te eisen”.
3. De managementreactie vast te stellen.
4. De stukken, genoemd onder besluit 1 tot en met 3 toe te zenden aan Provinciale
Staten, ter bespreking in de Rekeningencommissie van 18 mei 2009.

Het college besluit:
Algmeen:
1. De impasse rond het stopgezette uitvoeringsplan voor de Eilandspolder te
doorbreken door een bijdrage te leveren aan de financiële afwikkeling door
de Stichting Eilandspolder. Hiermee ontstaat een goede basis voor het
faciliteren van de totstandkoming van een nieuw en breed gedragen
uitvoeringsplan door de terreinbeheerders dat in lijn ligt met het op te stellen
beheerplan Natura2000.
Over het subsidieverzoek van de Stichting Eilandspolder van 26 november
2008:
2. Zonder aanvaarding van enige juridische aansprakelijkheid een incidentele
subsidie te verstrekken aan Stichting Eilandspolder van € 197.695,- voor het
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3.

4.

afwikkelen van de in het verleden ontstane kosten en schades ten gevolge van
het stopzetten van het uitvoeringsplan Eilandspolder;
Aan Stichting Eilandspolder medewerking te verlenen aan het op korte
termijn vaststellen door de dienst Landelijk Gebied van de twee SGBsubsidies voor de projecten ‘Ontsluiting Oost’ en ‘Ontsluiting West’. Daartoe
een incidentele subsidie van 50% met een maximum van € 40.000
beschikbaar te stellen ter dekking van de mogelijke tekorten die ontstaan
voor het geval geen subsidie wordt verstrekt voor projecten die niet zijn
afgerond, maar waarvoor wel kosten zijn gemaakt.
Elk nader beroep op financiële ondersteuning, door de Stichting
Eilandspolder of diens opvolger(s) m.b.t. het stopgezette polderplan af te
wijzen;

Over het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan voor de Eilandspolder:
5. Bij te dragen aan de inzet van een onafhankelijke procesbegeleider voor het
opstellen van een nieuw uitvoeringsplan Eilandspolder dat voorzien moet
zijn van een breed draagvlak en moet zijn afgestemd met het beheerplan
Natura2000. Hiervoor een incidentele subsidie te verlenen aan de
verantwoordelijke terreinbeheerders St.Landschap NH en/of Staatsbosbeheer
van totaal maximaal € 75.000,-;
6. Genoemde incidentele subsidies vast te stellen als aanvulling op de eerder
vastgestelde lijst van subsidieverlening buiten uitvoeringsregeling voor
natuur, landschap en recreatie.
7. De financiële consequenties van voornoemde incidentele subsidies te dekken
uit de vigerende middelen binnen de portefeuille natuur.
Over de twee lopende bezwarenprocedures:
8. Op grond van verricht onderzoek het bezwaar van Spuistraat 10 Advocaten
tegen het GS-besluit van 23 oktober 2008, nr. 2008-62818 om niet
handhavend op te treden tegen de door de Stichting Eilandspolder
uitgevoerde maatregelen (aanleg dammen, bruggen en beheerpaden) gegrond
te verklaren voor zover het betreft de aanleg van drie dammen ter plaatse van
cluster 4 en het besluit van 23 oktober 2008 op dit punt te herzien. Voor het
overige worden de bezwaren ongegrond verklaard en wordt het besluit van
23 oktober 2008 niet herzien.
9. Naar aanleiding van de hiervoor onder punt 8 geformuleerde beslissing op
bezwaar te besluiten dat de drie dammen verwijderd dienen te worden door
of in opdracht van de Stichting Eilandspolder. De verwijdering van de drie
dammen dient conform de aankondiging bestuursdwang na het broedseizoen
(tussen 1 en 31 augustus 2009) geëffectueerd te worden.
10. Naar aanleiding van de hiervoor onder punt 8 geformuleerde beslissing op
bezwaar te besluiten de overige maatregelen tijdelijk te vergunnen. De
maatregelen dienen opnieuw te worden beoordeeld, uiterlijk aan de hand van
het vastgestelde beheerplan N2000 voor de Eilandspolder en zoveel eerder
als door uw college mogelijk of wenselijk wordt geacht.
11. Het bezwaar van Spuistraat 10 Advocaten tegen de weigering van GS van 19
december 2008, nr. 2008-74642 om handhavend op te treden tegen de
vervanging de Bosmanmolen, de uitbreiding van de veestapel van de heer
Ruiter, het uitrijden van drijfmest en een ontheffing van de Keur/door
gemeente verleende bouwvergunning, ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit van 19 december 2008, nr. 2008-74642 niet te herzien.
12. Directie SHV opdracht te geven stichting Eilandspolder te informeren over
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dit besluit en uitvoering te geven aan de voorgaande beslispunten m.b.t
subsidies en bezwarenprocedures.

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

B. Burger-Adema
J. Dekker
J. Duin
R. Fillet
K. Grevers
L. van Hees
F. Nederstigt

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
6
5,
2, 3, 4, 15
11, 12, 17
7, 16
8, 13, 14, 18
1, 9, 10

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. 14-04-2009 openbaar
Datum:14-04-2009

