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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 maart 2009
Onderwerp

Besluit

1.
Aanvraag uitzondering
Het college besluit:
provinciale
- Gebruik te maken van de uitzonderingsbepalingen van regel 6 c van de provinciale
aanbestedingsregels voor de
aanbestedingsregels voor de aanschaf van een abonnement op gegevens met
aanschaf van een abonnement
bijbehorende softwareapplicatie van leverancier ABP Research.
op gegevens met bijbehorende
softwareapplicatie van
leverancier ABF Research
2.
Goedkeuring faunabeheerplan
Noord-Holland

3.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden J.P.H.
Bruins Slot, M. Schraal en A.
Zeeman (CDA) inzake
stoomtram Hoorn-Medemblik
(nr. 19)

Het college besluit:
1. Het Faunabeheerplan, als uitvoeringsplan van de Beleidsnota Flora- en faunawet
Noord-Holland, door PS vastgesteld op 17 december 2007, goed te keuren, onder
voorbehoud van een positief advies van het Faunafonds;
2. Portefeuillehouder te mandateren tot het doorvoeren van wijzigingen die
aangedragen worden door het Faunafonds;
3. PS via brief te informeren.

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Voornemen tot aanwijzing van Het college besluit:
monumenten
- De ontwerpbesluiten vast te stellen om de terreinen ‘Geest van Heemstede’ te
Castricum en ‘Hendriksloot’ te Uitgeest op de provinciale monumentlijst te plaatsen.
5.
Aanpassing
uitvoeringsregeling Water als
economische drager NoordHolland 2009 en vaststelling
subsidieplafond 2009

Het college besluit:
1. De Uitvoeringsregeling Water als economische drager Noord-Holland 2009 in te
trekken;
2. De Uitvoeringsregeling Water als economische drager Noord-Holland 2009-1 vast
te stellen zoals voorgesteld in de bijlage, waarbij de subsidiemogelijkheden
verruimd worden als een van de maatregelen ter verlichting van de effecten van de
economische recessie in Noord-Holland (GS besluit 2009-9776);
3. Het subsidieplafond voor het programma Water als Economische Drager voor het
tijdvak 1 januari 2009 t/m 31 december 2009 vast te stellen op € 2.920.000,-;
4. Het subsidieplafond als volgt te verdelen:
a. € 2.320.000,- voor watergebonden bedrijvigheid;
b. € 600.000,- voor waterrecreatie;
5. Hierboven genoemd subsidieplafond ten laste te laten komen van de
bestemmingsreserve UNA, programma Water als Economische Drager, en de
hiermee samenhangende uitgaven vanaf 2009 te ramen op begrotingsproduct
710.54;
6. Na vaststelling beide subsidieplafonds bekend te maken door middel van publicatie
in het Provinciaal Blad.
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6.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het statenlid G. Massom
(PvdA) over aansluiting OV in
Nieuw Vennep (nr.18)
7.
Subsidieverlening winnaar
prijsvraag DROOM.NH en
afwijzing niet-winnaars

Het college besluit:
1. Een subsidie te verlenen aan de winnaar van de openbare ideeënprijsvraag
DROOM.NH, op grond van artikel 1, 2e lid van de Algemene Subsidieverordening
Noord-Holland 2009 (subsidie buiten uitvoeringsregeling);
2. De unitmanager SHV/SUB te mandateren om de subsidie te verlenen en de
weigeringen van de overige inzendingen verder af te handelen.
3. Het juryrapport van de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH ter informatie door
te sturen aan Provinciale Staten;

8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
- Bouw twee woningen op perceel Purmerland 96 en 96a te Purmerland, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Landsmeer,
- Bouw zes woningen op de percelen Jan Glijnisweg 14 en 14a te Heerhugowaard,
gemeente Heerhugowaard,
- Het oprichten van een bedrijfsloods met 24 hallen aan de Osdorperweg 512 te
Amsterdam, gemeente Amsterdam,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan ‘Uitbreiding Recreatiegebied Geestmerambacht’, gemeente
Langedijk,
- Bestemmingsplan ‘Zuiderloo, partiële herziening Hoogeweg 26D, gemeente Heiloo,
- Bestemmingsplan Luijendijk Zuid, gemeente Landsmeer,
9.
Agenda IPObestuursvergadering d.d. 19
maart 2009

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de agenda van het IPO- bestuur d.d. 19 maart 2009.

10.
Intrekking van het besluit tot
terugvordering inzake het door
de heer R. Eljon te Amsterdam
terug te betalen
subsidiebedrag voor de
theaterproductie “Leefbaar
(De Jood en de NSB-er)”.

Het college besluit:
1. de invordering op grond van het besluit van 1 december 2005 (2005-41939) van het
bedrag ad € 18.680,- stop te zetten;
2. het bedrag van € 18.680,- af te boeken;
3. de gemachtigde van de heer R. Eljon te Amsterdam door middel van een brief van
dit besluit op de hoogte te stellen.

11.
AD/KAB
Programma ambtsbezoek
cvdK aan de gemeente

Het college besluit:
- kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
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Bussum (20-3-2009)

de Koningin aan de gemeente Bussum op 20 maart 2009.

12.
Machtiging tekenen Life
Science Fonds Amsterdam
(LSFA)

13.
Voorbereiden inpassingsplan
Wieringerrandmeer

Het college besluit:
- uitvoering te geven aan ons besluit van 20 januari 2009 (nr. 2008-53600) tot
deelname aan het Life Fonds Amsterdam door:
1. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedkeuring te
vragen voor deze deelname en
2. gedeputeerde Bond te machtigen de fondsovereenkomst namens de provincie
te ondertekenen.

Het college besluit:
- De voordracht te verzenden naar Provinciale Staten;

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

B. Burger-Adema
R. Fillet
A. Raphet Meeng
M. Lange
K. Grevers
J. Duin

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

over de nummers:
5, 12
11
3, 4, 10
7, 8, 13
6
1, 2, 9

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. 17-03-2009 openbaar
Datum:17-03-2009

