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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Aanvulling op lijst van 

Subsidies buiten 

Uitvoeringsregeling 2009 

Sector ELT 

 

 

Het college besluit: 

1. te constateren dat de ambitie in het collegeprogramma is om tot twee 

aquacultuurprojecten in Noord-Holland te komen; 

2. kennis te nemen van het feit dat twee projecten met steun van Europa, het 

ministerie van LNV, de universiteiten van Leiden en Wageningen, het bedrijfsleven 

en provincie in Noord-Holland zullen starten, te weten duurzame kweek van 

Noordzee tong en de duurzame kweek van glasaal, met een totale investering van 

resp. € 2,5 mln. en € 2 mln.; 

3. onderstaande aanvullingen onder voorwaarde vast te stellen op de eerder 

vastgestelde lijst ten behoeve van de subsidieverlening 2009:  

a. € 210.400,- aan Glasaal BV Volendam voor project 

‘Glasaal Volendam’ 

b. € 15.000,- aan Solea BV voor project ‘Businessplan 

Solea’; 

4. de sectormanager Subsidies te mandateren deze subsidies op basis van artikel 1 lid 

2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen; 

5. PS te informeren met bijgaande brief. 

 

  

2. 

Beantwoording statenvragen 

(nr.72)  van het statenlid R.E. 

van Oeveren (PvdD)over jacht 

op provinciale gronden  

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

3. 

UItvoerings- en 

Monitoringsprogramma 2010-

2011 behorende bij het 

Provinciaal Milieubeleidsplan 

2009-2013  

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met het uitvoerings- en Monitoringsprogramma 2010-2011. 

  

4. 
Schetsschuit Texel 

 

 

Het college besluit: 

1. een subsidie van maximaal 10.000 euro te verlenen aan de Waddenvereniging voor 

het project de Schetsschuit. 

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

artikel 1, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te 

verlenen. 

  

5. 

Schiphol Area Development 

Company N.V. (SADC); 

uitbreiding deelneming 

 

 

Het college besluit: 

1. tot het ondertekenen van de aandeelhoudersovereenkomst inzake SADC, waarin 

opgenomen een extra storting op aandelen in SADC ten bedrage van €20 miljoen; 

2. Tot uitbreiding van het aandelenbelang in SADC tot een percentage van 25%; 

3. Inliggende brief te zenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties teneinde goedkeuring voor het onder 2 genomen besluit te 

verkrijgen. 

  

6. 
Toekenning financiële 

 

Het college besluit: 
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Onderwerp 

 

Besluit 

bijdrage aan de provincie 

Utrecht voor project Merk en 

Marketing 2009, icoonproject 

Groene Hart 

1. Akkoord te gaan met de uitvoering van het project ‘Merk&Marketing 2009’, een 

door de Stuurgroep Groene hart gesteund ‘icoonproject’ uit het 

Uitvoeringsprogramma 2007-2013 Groene Hart; 

2. Het project toe te voegen aan het Uitvoeringsprogramma pMJP deel B (B-lijst) 

voor 2009; 

3. Voor dit project, met een begroting voor 2009 van € 1.250.000,-, voor 2009 onder 

voorwaarde eenmalig een provinciale bijdrage toe te kennen aan de provincie 

Utrecht van  € 250.000,-; 

4. De provincie Utrecht, de thuisbasis voor het programmabureau Groene Hart, 

opdracht te verlenen de activiteiten in kader van Merk&Marketing uit te laten 

voeren door het programmabureau Groene Hart, waaronder een tweetal 

deelprojecten, te weten ‘De Maand van het Groene Hart’ en “Groene Hart, 

kloppend hart’. 

  

7. 

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 het inrichten en gebruiken van een modelvliegterrein met bijbehorende 

gebouwen, een ontsluiting en een parkeerterrein op de locatie tussen de percelen 

aan de Dr. Heijelaan 80 en 125 te Abbenes, gemeente Haarlemmermeer,  

− Voor het bouwen van een woning op het perceel aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 

209 te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren,  

− Voor het oprichten van een stolpboerderij op het perceel aan de Valkkogerweg 49 

in Valkkoog, gemeente Harenkarspel,  

  

8. 

Verslaglegging uitvoering 

Grondbeleid in 2008 

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met deze verslaglegging uitvoering grondbeleid in 2008 

2. Het jaarverslag ter kennisname voor te leggen aan Provinciale Staten. 

  

9. 

Programma ambtsbezoek aan 

de gemeente Bloemendaal op 

19 november 2009  

 

 

Het college besluit: 

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

de Koningin aan de gemeente Bloemendaal op 19 november 2009. 

  

10. 

Zwakke schakels 

 

 

Het college besluit: 

− Kennis te nemen van brief met bijlagen aan de DG- water. 

  

11. 
Rapport DHV en rapport 

Grontmij over samenwerking 

waterketen 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de rapporten ‘Samenwerken in de waterketen’ Amstel, Gooi 

en Vechtstreek (AGV) en ‘Inventarisatie mogelijkheden samenwerking 

waterketen’Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK); 

2. Een verder gevolg te geven aan beide rapporten door deze te versturen naar alle 

deelnemende gemeenten en waterschappen. 

3. PS in het kader van de actieve informatieplicht te informeren. 

  

12. 

Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid de heer A. 

de Vries (SP) over de kosten 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

van de Provinciale 

Onderzoekscommissie en de 

vordering op Landsbanki 

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

 

  over de nummers: 

F. Hermie tel. (023) 514 46 39 1, 2 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 6,  

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 10, 11 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 9 

E. Vorenkamp tel. (023) 514 36 42 12 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 3, 4 

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 5, 7, 8 

 

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.  
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