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1. 

Deelneming Life Science 

Fonds Amsterdam 

 

 

Het college besluit: 

1. te constateren dat gedeputeerde Hooijmaijers in 2007 een Intentieverklaring tot 

deelname aan het Life Science Fonds Amsterdam (LSFA) heeft getekend, maar dat 

de provincie later heeft afgezien van daadwerkelijke deelname, op inhoudelijke, 

juridische en financiële gronden (GS-besluit van 19 november 2007, reg. no. 2007-

67806); 

2. te constateren dat de heren Cohen en Asscher medio 2008 met commissaris 

Borghouts en gedeputeerden Bond en Hooijmaijers hebben gesproken over de 

noodzaak van het LSFA en hebben aangedrongen op provinciale deelname en 

snelle besluitvorming dienaangaande; 

3. te constateren dat de Europese Commissie een staatssteunanalyse heeft uitgevoerd 

en dat zij akkoord gaat met de oprichting van het LSFA; 

4. een definitief besluit te nemen dat de provincie deelneemt aan het LSFA voor een 

bedrag van maximaal € 2 miljoen – hiertoe een kapitaalkrediet ter beschikking te 

stellen, waarvan de dekking van de kapitaallasten (rente en aflossing) afgewogen 

dient te worden bij de Lentenota 2009 – onder de volgende uitdrukkelijke 

voorwaarden: 

• De Provincie Noord-Holland krijgt zeggenschap in de 

participaties die gedaan worden uit het LSFA en over de 

management fee van Seed Fund Management B.V.; 

• Seed Fund Management B.V. richt zich bij het screenen en 

aangaan van participaties uit het fonds ook op Noord-

Holland Noord, met name het medische cluster in Alkmaar.                          

5. de voordracht te zenden naar Provinciale Staten en het college van GS te machtigen 

een vertegenwoordiger aan te wijzen in de Supervisory Board van het LSFA. 

  

2. 

Uitvoeringsregeling agrarische 

sector Groene Uitweg Noord-

Holland 2009  

 

 

Het college besluit: 

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

te stellen; 

2. voor 2009 twee subsidieplafonds vast te stellen, te weten € 750.000,- voor 

verbreding en € 250.000,- voor structuurverbetering als bedoeld in artikel 3, eerste 

lid van de uitvoeringsregeling; 

3. in te stemmen met de reservering van €15.000 uit de totale middelen voor de 

uitvoering van de regeling ad. € 2.768.000 voor publiciteit en communicatie over 

de regeling; 

4. definitieve inwerkingtreding van de regeling afhankelijk te stellen van de doorgang 

van de provinciale voorfinanciering van de Groene Uitweg, GS besluit 20-1-2009 

registratienummer 2009-634;  

5. de regeling ter kennisname aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie 

Utrecht; 

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

het provinciaal blad;  

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

uitvoeringsregeling voorafgaand aan publicatie; 

8. de regeling te lanceren tijdens een startbijeenkomst met de agrariërs uit het Groene 

Uitweg gebied georganiseerd door LTO Noord en ANLV Vechtvallei; 

9. de uitvoering en effecten van de regeling te evalueren in 2010 waarbij de resultaten 
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van het lopende onderzoek naar de effecten van onderwaterdrainage worden 

meegewogen. 

  

3. 

UNA-WED project 

‘Vooroever Medemblik 1e 

fase’ 

 

 

Het college besluit: 

1. Te constateren dat op 4 juli 2005 Provinciale Staten akkoord zijn gegaan met het 

UNA programma Water als economische drager (WED) en wij op 17 juni 2008 

(besluitnummer 2008-33162) dit programma hebben verlengd en geactualiseerd, 

met als doel de economische potentie van onze waterrijke provincie zo effectief 

mogelijk te benutten; 

2. gezien de herkomst van dit project uit de vorige collegeperiode, waarin een ruimere 

interpretatie van de subsidiemogelijkheden werd gehanteerd, een subsidie te 

verlenen van maximaal € 1.959.000,-; 

3. tot subsidieverlening over te gaan nadat 

a. door ons een onafhankelijke second opinion op de kostenraming van de 

gemeente Medemblik is uitgevoerd welke is ingegeven door het besluit 

van de gemeente om de opdracht enkelvoudig onderhands met als risico 

dat de begroting niet marktconform wordt opgesteld; 

b. de gemeente Medemblik het benodigd kredietbesluit heeft genomen; 

c. wij overtuigd zijn van de financiële haalbaarheid van het project en een 

bevredigende regeling voor het beheer en onderhoud is getroffen. 

4. gehonoreerde POP2 subsidie die meer dan 251.000,- bedraagt, 100% in mindering 

te brengen op de WED subsidie; 

5. Provinciale Staten te informeren over het voornemen subsidie te verstrekken. 

  

4. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H. 

Putters (SP) inzake 

cameratoezicht in de tunnels 

van de N242 (nr.63) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

van het Statenlid mw. Klomp 

(PvdA) inzake de OV 

jaarkaart voor MBO-ers 

(nr.64) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 

Hoofdlijnennotitie 

aanbesteding OV Gooi en 

Vechtstreek 

 

 

Het college besluit: 

1. De Hoofdlijnennotitie aanbesteding openbaar vervoer Gooi en Vechtstreek 2011 

vast te stellen; 

2. De directeur Beleid opdracht te geven de aanbesteding van de OV- concessie voor 

te bereiden, waarvan onderdeel is het schrijven van een concept- Programma van 

Eisen; 

3. PS middels brief te informeren. 

  

7. 

Uitvoeringsovereenkomst 

capaciteitsuitbreiding 

Wegcorridor Schiphol-

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst capaciteitsuitbreiding Wegcorridor 

SAA & Groene Uitweg  
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Amsterdam-Almere 

(SAA) &Groene Uitweg 

 

2. de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, C. Mooij, te machtigen tot 

ondertekening van de overeenkomst; 

3. van de door de provincie toegezegde € 50 miljoen voor de inpassing van de 

weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere, is op dit moment € 42,1 miljoen in 

het Mobiliteitsfonds beschikbaar. Bij de Lentenota 2009 zal worden voorgesteld om 

de resterende € 7,9 miljoen beschikbaar te stellen en dit mee te nemen bij de 

integrale afwegingen; 

4. bij de Lentenota 2009 eveneens voor te stellen om in te stemmen met de jaarlijkse 

indexering van het niet uitgegeven deel van € 42,1 miljoen op basis van IBOI en 

toevoeging van dit bedrag aan de ILG bestemmingsreserve, en het benodigde 

budget hiervoor integraal af te wegen; 

5. het budget van het Mobiliteitsfonds bij de Lentenota 2009 over te boeken naar de 

ILG bestemmingsreserve ten behoeve van de uitvoering van de zogeheten FES-

projecten uit de Groene Uitweg, conform het Uitvoeringsprogramma Groene 

Uitweg 2008; 

6. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over instemming met en ondertekening 

van de Uitvoeringsovereenkomst; 

7. de regionale partners van de Raamovereenkomst Stroomlijnalternatief Planstudie 

Schiphol-Amsterdam-Almere te informeren over het sluiten van de 

Uitvoeringsovereenkomst door provincie en ministerie van V&W via het Periodiek 

Planoverleg Schiphol-Amsterdam-Almere. 

  

8. 

Gebiedsopgave Groene 

Ruggengraat Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

1. De gebiedsopgave Groene Ruggengraat Noord-Holland, zoals uitgewerkt in de 

bijlage, vast te stellen onder voorbehoud van bespreking en instemming met de 

ILG-commissie Amstel, Gooi en Vechtstreek. 

2. De vastgestelde gebiedsopgave Groene Ruggengraat als minimale randvoorwaarde 

mee te geven in het gebiedsproces in de Vechtstreek om te komen tot begrenzing en 

realisatie van de Groene Ruggengraat. 

3. Het ministerie van LNV middels brief schriftelijk te informeren over het genomen 

besluit. 

  

9. 

Subsidies buiten 

Uitvoeringsregeling Milieu 

 

 

Het college besluit: 

1. Op grond van artikel 1, 2
e
 lid van de Algemene Subsidieverordening Noord-

Holland 2009 de subsidies op de bijgevoegde lijst te verlenen. 

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. 

  

10. 
Beantwoording statenvragen 

van de heren H.K.Bos en 

H.Putters (SP) inzake 

woonsituatie burgemeester 

van Den Helder (vraag nr.3 en 

vraag nr. 6) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

11. 

World Expo Shanghai 2010  

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de stand van zaken van (de deelname van de Holland 8 aan) de 

World Expo Shanghai 2010. 
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- PS middels brief te informeren. 

  

12. 

Verslag van het ambtsbezoek 

van de cvdK aan de gemeente 

Beverwijk 

 

 

Het college besluit: 

Kennis te nemen van het verslag van het op 10 december 2008 door de commissaris van 

de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Beverwijk en kennis te nemen 

van de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat hij onder de 

aandacht van GS brengt: 

- De bestaande wachtlijsten in de Jeugdzorg (mogelijk zijn die bij de provincie niet 

bekend) 

- Dat van Beverwijk geen bijdrage is te verwachten voor de Westelijke Randweg met 

verdiepte fietstunnels, wel wordt gekeken naar kostenbesparingen die naar 

verwachting € 100.000 kunnen belopen. 

  

13. 

Subsidie buiten 

uitvoeringsregeling 

 

 

Het college besluit: 

1. De lijst 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. 

  

14. 

Intern 

rechtmatigheidonderzoek 

financiele rechtmatigheid 

subsidies Deelverordening 

sociaal beleid Noord-Holland 

2007, leeswijze artikel 10 

(2008-66337) 

 

Het college besluit: 

1. de tekst van artikel 10, de leden 1 en 2 van de Deelverordening sociaal beleid 

Noord-Holland 2007 en hetzelfde artikel in de deelverordening sociaal beleid 

Noord-Holland 2005, te lezen als volgt:  

 

       Artikel 10, lid 1: 

       De subsidie voor activiteiten die volgens de aanvraag binnen een jaar na de start 

van de activiteiten uitgevoerd worden, bedraagt ten hoogste 100 % van de door 

Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten met een maximum van € 

150.000, - per aanvraag. 

 

       Artikel 10, lid 2: 

       De subsidie voor activiteiten die volgens de aanvraag over 2 of 3 jaar verspreid 

zijn, bedraagt in het tweede en derde jaar na de start van de activiteiten ten hoogste 

50% van de door Gedeputeerde Staten noodzakelijk geachte kosten met een 

maximum van € 75.000, - op jaarbasis. 

 

  

15. 

Programma Innovatieve 

Verbindingen Gooi en 

Vechtstreek 

 

 

Het college besluit: 

a. Te constateren dat : 

- het Bestuurlijk Platform Gooi en Vechtstreek waarin 

regiogemeenten, gewest, Kamer van Koophandel en 

provincie zitting hebben, heeft besloten  dat het Regionaal 

Economische Stimuleringsprogramma (RES) Gooi en 

Vechtstreek ultimo 2008 ophoudt te bestaan; 

- de regio m.i.v. 2009 als vervolg op de RES van start wil 

gaan met het Programma Innovatieve Verbindingen 2009-

2011 met als doel de regionale economie gericht op 

specifieke sectoren te stimuleren; 

b. In te stemmen met verlening van een subsidie van maximaal € 
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626.000,- aan het Gewest Gooi en Vechtstreek voor 2009 voor het 

eerste jaar van het Programma Innovatieve Verbindingen onder de 

volgende voorwaarden: 

- Voor de werkgelegenheid in de zorg wordt een 

groei nagestreefd die hoger is dan de gemiddelde 

economische groei in de regio; 

- M.b.t. de toeristische bestedingen in de regio 

wordt een groei van 6-10% nagestreefd; 

- De ontwikkelingen in de multimediasector, de 

economische motor van de regio,  zullen ook een 

drager zijn in de andere speerpunten van het 

programma; 

- Samenwerking vorm krijgt waarmee de 

regionale opgave t.a.v.  ontwikkeling en 

herstructurering van bedrijventerreinen kan 

worden gerealiseerd 

c. De onder b. genoemde voorwaarden in nader overleg tussen SHV en 

Beleid te laten uitwerken en op te nemen in de subsidiebeschikking; 

d. De subsidie ten laste te brengen van programma 8 (Economie en 

Landbouw) van de provinciale begroting, onderdeel regionale 

economie;  

e. Het besluit over subsidieverlening voor de jaren 2010 en 2011 te 

zijner tijd te nemen op basis van de aangekondigde jaarlijkse 

evaluaties van het Programma Innovatieve Verbindingen en de 

daarmee samenhangende besluitvorming in de regio. 

f. Dit besluit ter kennisname te brengen van de statencommissie 

WAMEN 

 

  

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

  over de nummers: 

B. Adema tel. (023) 514 46 39 1, 3, 15 

R. Fillet tel. (023) 514 44 09 10, 12 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 8, 9 

A. Hespe tel. (023) 514 35 47 14 

M. Lange tel. (023) 514 36 41 11 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 4, 5, 6, 7 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 2, 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.  
 

 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 20-01-2009 openbaar 

Datum:20-01-2009 


