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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 21 april 2009

Onderwerp
1.
Overdracht muskus- en
beverrattenbestrijding aan de
waterschappen

2.
Vaststelling
‘Uitvoeringsprogramma
Stelling van Amsterdam 20092013’ en Statenvoordracht
‘programma Stelling van
Amsterdam 2009-2013’

3.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid A. van
Oortgiesen (PvdA) over
overkluizing Westelijke
Randweg (nr. 21)
4.
Lentenota 2009

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel aan het IPO bestuur (bijlage 2) om, ter
ondersteuning van de overdracht van de muskus- en beverrattenbestrijding naar de
waterschappen, een bijdrage te leveren gebaseerd op de inzet van provinciale,
autonome middelen over een periode van vijf jaar (circa € 1,145 miljoen per jaar),
te rekenen vanaf 2011;
2. De portefeuillehouder te machtigen Provinciale Staten te informeren over de stand
van zaken m.b.t. de overdracht muskus- en beverrattenbestrijding, afhankelijk van
de voortgang op nationaal niveau.

Het college besluit:
1. Het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ vast te stellen;
2. De concept voordracht ‘programma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ vast te
stellen;
3. Aan Provinciale Staten voor te stellen:
a. Het ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ en het
TWIN-H
projectplan SC/2: ‘Stelling van Amsterdam 2011-2013’ vast te stellen;
b. Binnen TWIN-H een totaalbedrag beschikbaar te stellen van € 10 miljoen voor
het onder a. genoemde TWIN-H projectplan SC/2: ‘Stelling van Amsterdam
2011-2013’ waarvan:
• € 9.000.000 (90%) als kapitaalkrediet (afschrijvingsperiode
t/m 2031; rentepercentage 5%) ten behoeve van
investeringsbijdragen in het kader van de
Uitvoeringsregeling ILG;
• € 1.000.000 (10%) ten behoeve van proces- en
communicatiekosten (begrotingspost vanaf 2011).
4. In het kader van de begroting 2010 aan Provinciale Staten voor te stellen de
resterende gereserveerde middelen binnen de bestemmingsreserve EXIN-H voor
de Stelling van Amsterdam a.d. € 1,55 miljoen in de begroting te ramen;
5. de voordracht met bijbehorend ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam
2009-2013’ en TWIN-H projectplan SC/2: ‘Stelling van Amsterdam 2011-2013’
toe te sturen aan Provinciale Staten.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de begroting 2009 vast te stellen;
2. De kaderbrief 2010, zoals opgenomen in de concept-lentenota, vast te stellen;
3. In te stemmen met het financieel kader voor de komende jaren: voor 2009 het
positieve scenario, voor 2010 het worst case scenario, voor 2011 en verder na
Prinsjesdag 2009 een beslissing te nemen over de taakstelling, maar vooralsnog het
worst case scenario in de meerjarenraming op te nemen;
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4.

Vast te stellen dat de saldireserve vanwege het risicoprofiel geen vrije ruimte heeft
voor het oplossen van de problematiek van de lentenota;
5. De voorstellen tot onvermijdelijke uitgaven, financiële bijstelling van de begroting
2009 en nieuwe claims op de begroting 2009 ten laste van de algemene middelen
vast te stellen. De gehonoreerde Lentenota-claims 2009 zullen niet worden
opgenomen in de RUI 2009 ;
6. Kennis te nemen van de wensen ten aanzien van de meerjarenraming 2010 – 2013
en deze te betrekken bij de voorbereiding van de begroting 2010;
7. De budgettair neutrale voorstellen tot financiële bijstelling van de begroting 2009
en de meerjarenraming vast te stellen;
8. In te stemmen met de stortingen in en de onttrekkingen aan bestemmingsreserves;
9. De algemeen directeur opdracht te geven om bezuiniging- en efficiëntiemaatregelen
uit te werken ten behoeve van een sluitende meerjarenraming 2010 – 2013;
10. De voordracht en het ontwerp PS-besluit zoals opgenomen in de concept-lentenota
en de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen;
11. De portefeuillehouder Financiën en Deelnemingen te machtigen de voorliggende
concept-lentenota 2009 redactioneel aan te passen conform de besluitvorming van
heden.
5.
Aanpak en publiek kader
Schipholdriehoek

Het college besluit:
1. In te stemmen met een gewijzigde aanpak voor de Schipholdriehoek (voorheen
Driehoek A4-A5-Oude Schipholweg) t.o.v. GS besluit 28 maart 2006 ‘Start
streekplanuitwerking Driehoek A4-A5-Oude Schipholweg’.
2. Het publieke kader waarbinnen de planvorming voor de gebiedsontwikkeling van
de Schipholdriehoek plaats kan vinden vast te stellen.
3. Provinciale Staten te informeren over gewijzigde aanpak middels brief.

6.
Ruimtelijk Economische Visie Het college besluit:
1. Te constateren dat het Bestuursforum Schiphol, te weten de provincie NoordSchipholregio (REVS)
Holland, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam, in samenwerking met
Schiphol Group en Schiphol Area Development Company (SADC), de Ruimtelijk
Economische Visie Schipholregio (REVS), bedoeld als strategisch kader voor de
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de Schipholregio, hebben geactualiseerd;
2. De REVS vast te stellen;
3. Ten aanzien van het onderwerp selectief vestigingsbeleid voor Schipholgebonden
bedrijvigheid vast te houden aan het principe van selectiviteit, maar specifiek voor
de actualisatie van het beleid nadere voorstellen voor besluitvorming af te wachten,
nadat het advies van de Commissie Selectief Vestigingsbeleid op juridische
aspecten is getoetst;
4. De ruimtelijk-economische ambities van de REVS in te brengen in de SAALstudie, inclusief het belang dat wordt gehecht aan een excellent OV-systeem als
voorwaarde voor en ondersteunend aan de geambieerde ontwikkelingen, maar de
definitieve besluitvorming over het OV-systeem zelf te laten plaatsvinden binnen
het project OV-SAAL en de definitieve ruimtelijke inrichting binnen de REVS te
relateren aan bedoelde SAAL-besluiten.
5. Ten aanzien van het onderwerp goederenvervoer per spoor in overleg te treden met
de REVS partners om nader onderzoek te doen naar de capaciteitsbehoefte en
veiligheidsrisico’s ter onderbouwing van een besluit over de Westrandrail;
6. De REVS vast te stellen als bouwsteen voor de ontwikkeling van de Gebiedsvisie
Schipholdriehoek (voorheen: streekplanuitwerking driehoek A4-A5-Oude
Schipholweg);
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7.
8.

7.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied: Herziening
subsidiecriteria ten behoeve
van provinciaal
Meerjarenprogramma (pMJP)
deel B 2009

8.
Uitvoeringskader ILG 2010

9.
Investeringsbudget Landelijk
Gebied: Actualisatie
provinciaal
Meerjarenprogramma 2009

De REVS vast te stellen als bouwsteen voor de provinciale Langetermijnvisie
Schiphol en de Structuurvisie Noord-Holland;
Provinciale staten te informeren over dit besluit.

Het college besluit:
1. de gewijzigde subsidiecriteria 2009 ten behoeve van het provinciaal
Meerjarenprogramma (pMJP) deel B 2009 vast te stellen;
2. de gewijzigde subsidiecriteria 2009 ten behoeve van het provinciaal
Meerjarenprogramma (pMJP) deel B 2009 te publiceren in het Provinciaal Blad;
3. de Minister van LNV om goedkeuring van de gewijzigde subsidiecriteria ten
behoeve van het provinciaal Meerjarenprogramma (pMJP) deel B 2009 te vragen;
4. de gewijzigde subsidiecriteria ten behoeve van het provinciaal
Meerjarenprogramma (pMJP) deel B 2009 toe te passen onder voorbehoud van
goedkeuring van de Minister van LNV;
5. De wijziging ter kennisname te brengen aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het RodS programma tot en met 2013 van de gebiedscommissies
Noord-Kennemerland en Laag Holland zoals opgenomen in bijlage 2, en de
middelen hiervoor te reserveren conform de ISV-systematiek van zachte meerjarige
verplichtingen.
2. Deze toezegging op te nemen in het Uitvoeringskader ILG 2010.
3. In te stemmen met 8 brieven (Uitvoeringskaders ILG 2010) aan de zeven
gebiedscommissies en de Stelling van Amsterdam.
4. In te stemmen om het Uitvoeringskader ILG 2010 ter informatie aan te bieden aan
de PS-commissie WAMEN en aan Provinciale Staten.
5. Het Uitvoeringskader ILG 2010 te versturen aan de ILG-commissies.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de positief beoordeelde projecten en deze toe te voegen aan het
ILG uitvoeringsprogramma 2009;
2. In te stemmen met het mandateren van de gedeputeerde Landschap om bestuurlijk
overleg over drie projecten in het Nationaal Landschap Laag-Holland te voeren en
op basis van de uitkomst van dit overleg tot afwijzen of goedkeuren te besluiten;
3. In te stemmen met het voorstel tot een overprogrammering van projecten, die met
POP-gelden worden gecofinancierd en om mogelijke tekorten vanwege uitputting
van POP-gelden te financieren uit Rijksmiddelen (onderdeel SEV) en provinciale
middelen (Bestemmingsreserve ILG en TWINH/SEV);
4. In te stemmen met het voorstel projecten die een bijdrage vragen uit
TWINH/Thema Groen/Integrale-projecten en TWINH/Thema Groen/SEV
projecten op te nemen in de actualisering van het uitvoeringsprogramma 2009
onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten;
5. Het project Groene Schakel (AGV) dat een bijdrage vraagt uit TWINH/Thema
Groen/Kwaliteitsimpuls Natuur niet op te nemen in de actualisering van het
uitvoeringsprogramma 2009;
6. De actualisering ILG-Uitvoeringsprogramma 2009 ter kennisname te brengen aan
PS.
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10.
Keuze locatie archeologisch
depot

11.
TWINH programma Musea,
Archieven en Monumenten
2009-2011

12.
Vaststelling
Uitvoeringsregeling
multifunctionele
accommodaties NoordHolland 2009

Besluit

Het college besluit:
1. De locatie Zanderij te Castricum te kiezen als locatie voor het nieuw te realiseren
archeologisch depot.
2. De mogelijkheid te onderzoeken of het archeologisch depot in combinatie met het
Groenhuis (Landschap Noord-Holland) kan worden gerealiseerd.
3. Drie ontwerpen te laten maken, te financieren uit het reguliere archeologie-budget.
4. Wanneer ontwerpen met definitieve kostenramingen gereed zijn, de ontwerpkeuze
en een eventueel besluit over de inzet van extra middelen aan PS voor te leggen.
5. PS over dit besluit (de locatiekeuze) per brief te informeren.

Het college besluit:
1. de voorliggende conceptvoordracht TWIN-H programma SC/5a
Musea, Archieven en Monumenten 2009-2011 inclusief TWINH
programmaomschrijving vast te stellen;
2. aan PS voor te stellen:
a. in te stemmen met het TWIN-H programma Musea,
Archieven en Monumenten en ter uitvoering een totaal
bedrag beschikbaar te stellen van € 10.000.000 waarvan:
i.
€ 5.000.000, - voor monumenten;
ii.
€ 5.000.000, - voor musea en archieven.
b. een bedrag van € 4.000.000, - in de begroting te ramen,
waarvan
i.
€ 2.000.000, - voor musea en archieven
(uitvoeringsregeling)
ii.
€ 2.000.000, - voor monumenten
(uitvoeringsregeling)
(meerjarige spreiding € 4 miljoen: 2009 € 1 miljoen; 2010 2 miljoen en 2011 € 1
miljoen)
c. Binnen het resterend budget musea en archieven ad €
3.000.000 een bedrag van € 880.000, - te reserveren ten
behoeve van het Maritiem en Juttersmuseum te Texel tot
uiterlijk 1 juli 2010 waarvoor het project aan de in de
programmaomschrijving genoemde criteria dient te
voldoen;
d. Het onder a genoemde totaal bedrag per jaarschijf ten laste van de
bestemmingsreserve TWIN-H te brengen;
3. het onder 2b genoemde besluit te verwerken in de eerstvolgende wijziging
programmabegroting 2009.
4
de conceptvoordracht TWIN-H programma Musea, Archieven en
Monumenten 2009-2012 inclusief TWIN-H programmaomschrijving
per brief te zenden aan Provinciale Staten

Het college besluit:
1. De ontwerp Uitvoeringsregeling multifunctionele accommodaties Noord-Holland
2009 vast te stellen;
2. Het subsidieplafond van deze Uitvoeringsregeling voor 2009 vast te stellen op €
1.000.000,- euro;
3. De Uitvoeringsregeling met het bijbehorende subsidieplafond te publiceren in het
Provinciaal Blad;
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4.

Tot het uitdoen van een persbericht na vaststelling van de regeling.

13.
Publicatie Uitvoeringsregeling Het college besluit:
omschakeling biologische
a.
Artikel 8 van de Uitvoeringsregeling omschakeling biologische landbouw
landbouw Noord-Holland
Noord-Holland als volgt te wijzigen: Een subsidie op grond van deze regeling
2009
bedraagt 40% van de subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 6. De subsidie
bedraagt niet meer dan € 400.000,- per onderneming over een periode van drie
belastingjaren;
b.
Artikel 6 onder c. van de Uitvoeringsregeling omschakeling biologische landbouw
Noord-Holland als volgt te wijzigen: algemene kosten zoals die voor
omschakelplannen, adviseurs en opleidingen;
c.
De integrale tekst van de Uitvoeringsregeling omschakeling biologische landbouw
Noord-Holland na wijziging te publiceren in het Provinciaal blad;
d.
het subsidieplafond 2009 vast te stellen op € 500.000,- en te publiceren in het
Provinciaal blad;
e.
De periode waarbinnen aanvragen om subsidie moet zijn ontvangen vast te stellen
op 1-6-2009 tot 1-9-2009 en te publiceren in het Provinciaal blad;
f.
PS te informeren met brief.

14.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer B.
Putters (SP) over ontsluiting
woonwijk Floriande (nr.27)
15.
Uitwerkingsplan
Leefgebiedenbenadering

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Bijgaand Uitwerkingsplan Leefgebiedenbenadering vast te stellen;
2. Dit plan in te dienen bij het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
3. Provinciale Staten op de hoogte te stellen van dit besluit via brief.

16.
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
- Voor de nieuwbouw en het verbouwen van loods 31, 40 en 41 op de locatie aan de
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
P.Ghijsenlaan te Zaandam, gemeente Zaanstad,
- Aanleg twee nieuwe aansluitingen van de N201 op de Rijksweg A4, gemeente
Haarlemmermeer,
- Voor de vervangende nieuwbouw van de woning aan de Aalsmeerderweg 927 te
Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer,
- Verplaatsen loon- en grondwerkverzetbedrijf van perceel Westerweg 42 te Bergen
naar de Kanaaldijk 83 te Bergen, gemeente Bergen,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Driehuis en Velsen Zuid, gemeente Velsen,
- Bestemmingsplan “De Opvolger”, gemeente Graft-De Rijp ,
17.
Benoeming
Het college besluit:
schadebeoordelingscommissie - te benoemen als schadebeoordelingscommissie, voor het uitbrengen van adviezen
nadeelcompensatie N242
als bedoeld in artikel 8 van de “Regeling Nadeelcompensatie infrastructurele werken
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provincie Noord-Holland 2007” met betrekking tot het project reconstructie N242,
mr. A.W. van Engen van Van Engen Advies en de heer P. van de Streek van
Countus accountants en adviseurs.

18.
Voortgang netwerkstrategie
Vaarwegen en Binnenhavens
en Quick Win-projecten

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgang van de netwerkstrategie en de Quick Winmaatregelen voor vaarwegen en binnenhavens;
2. bijgevoegde brief te verzenden aan het college van Texel, waarin wordt gewezen op
de voorwaarden van de regeling Quick Wins van Verkeer en Waterstaat (V&W);
3. in te stemmen om voor de genoemde projecten – te weten de overslaghaven
Alkmaar en centrale brugbediening – de haalbaarheid verder te onderzoeken, om
zodoende in aanmerking te kunnen komen voor de tweede ronde Quick Winsubsidie van V&W;
4. Provinciale Staten met bijgevoegde brief te informeren over de voortgang van de
Netwerkstrategie en de aanvraag voor de tweede ronde Quick Win-subsidie van
V&W.

19.
Programma ambtsbezoek
commissaris van de Koningin
aan de gemeente Landsmeer
op 13 mei 2009

Het college besluit:
- kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Landsmeer op 13 mei 2009.

20.
Programma ambtsbezoek
commissaris van de Koningin
aan de gemeente Oostzaan op
24 april 2009

Het college besluit:
- kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Oostzaan op 24 april 2009.

21.
Verslag van het ambtsbezoek
van de commissaris van de
Koningin aan de gemeente
Wieringen

Het college besluit:
Kennis te nemen van het verslag van het op 6 februari 2009 door de commissaris van de
Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Wieringen en kennis te nemen van
de door de commissaris van de Koningin gedane toezeggingen dat hij onder de aandacht
van GS brengt:
College B&W
1. De gemeente is al jarenlang bezig met een bestemmingsplanprocedure in
Hippolytushoef, waarbij een snackbar en zijn buurman in een onderling
conflict zijn betrokken. Een jaar lang is er bemiddeld d.m.v. mediaton maar dit
heeft niets opgeleverd. De gemeente is veel geld kwijt aan een intensief en
kostbaar traject met onder meer externe juridische adviezen. Het nieuwe
bestemmingsplan is beter dan het oude, maar toch is de klager (de buurman)
van plan een zienswijze en bezwaren in te dienen. De gemeente vraagt nu
juridische ondersteuning aan de provincie. De cvdk zegt toe het verzoek te
bekijken.
College B&W en gemeenteraad
2. Den Oever wil een Multifunctioneel Centrum (MFC) met onder meer een
brede school en sportaccommodaties. De heer Hooijmaijers heeft een subsidie
van € 0,5 miljoen voor de realisatie toegezegd. De gemeente heeft inmiddels
een brief naar de heer Hooijmaijers gestuurd. De cvdK licht toe dat de
toezegging hem niet bekend is en het hem voorkomt dat het eigenlijk de
portefeuille van mevrouw Baggerman betreft. De cvdK deelt mee dat als de
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heer Hooijmaijers dit heeft toegezegd, hij de toezegging zeker zal nakomen.
Gemeenteraad
3. De raad vraagt aan de provincie medewerking bij het aanvragen van subsidie
uit het Waddenfonds voor projecten en cofinanciering door de provincie van
deze projecten. De cvdK zegt toe dit verzoek onder de aandacht van het college
te brengen.
4. De gemeenteraad was verrast door nieuwe voorstellen in het
Wieringerrandmeer: 26 ha bedrijventerreinen Haukes, een baggerdepot en geen
Middendoorgang. De raad benadrukt dat zij met het ondertekeningen van het
SOK niet haar bevoegdheden heeft weggegeven. De raad is wel voorstander
van een Wieringerrandmeer vanuit sociaal-economisch perspectief. Op de
vraag van de cvdK of de raad bereid is toch nog in overleg met de stuurgroep
te treden, antwoorden vertegenwoordigers in de raad na ampele overweging in
overleg te treden met de stuurgroep, indien de stuurgroep bereid is naar hen te
luisteren en een gedeputeerde, bij voorkeur de heer Bond, aan het overleg
deelneemt. De burgemeester deelt mee dat woensdag 11 februari 2009 een
bijzondere raadsvergadering plaatsvindt i.v.m. de benoeming van de heer
Busser als wethouder. Daarna kan een besloten werkconferentie met (een
delegatie van) leden van de raad plaatsvinden. De cvdK zegt toe de heer Bond
te benaderen voor deze werkconferentie.
Vertegenwoordigers samenleving Wieringen
5. De beheerder van het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Hippolytushoef
vraagt naar subsidiemogelijkheden voor een zonnecelleninstallatie bij het
MFC. De cvdK zegt toe de vraag onder de aandacht van het college te brengen.

22.
Rapport Inspectie OOV
provinciale voorbereiding
rampenbestrijding

23.
Vernietiging besluiten
hoogheemraadschap van
Rijnland

24.
Subsidieverlening project STV

25.
Toestemming voor
statutenwijziging
Amsterdams
Patiënten/Consumenten
Platform (APCP)

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het onderzoekrapport IOOV over de provinciale voorbereiding
op de rampenbestrijding
- Het rapport aan PS te zenden.

Het college besluit:
- Naar aanleiding van het verzoek van de Stichting Belangbehartiging Opstalhouders
Haarlemmermeer (SBOH) niet over te gaan tot vernietiging van akten van
heruitgifte van opstalrechten van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het college besluit:
1. Aan RTV Noord-Holland een subsidie te verlenen van € 68.250,- voor de
uitvoering van het project S-TV in 2009;
2. De gevraagde subsidie van € 58.250,- voor de uitvoering van het project S-TV in
2010 vooralsnog te weigeren;
3. De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidie op basis van artikel 1
lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen.

Het college besluit:
1. Op basis van artikel 4.71 van de Algemene Wet Bestuursrecht het bestuur van het
Amsterdams Patiënten/Consumenten Platform toestemming te verlenen voor de
voorgenomen statutenwijziging en de daaruit voortvloeiende juridische fusie met
De Vereniging Vier Sterren en Vereniging Gebruikers Plantage Middenlaan 14 tot
Vereniging Cliëntenbelang Amsterdam.
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2. Het APCP hierover te informeren met bijgaande brief.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

B. Burger-Adema
J. Dekker
J. Duin
J. Duivenvoorde
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 34 13
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
13
10, 11, 12, 24, 25
7, 8, 9
1, 2, 23
19, 20, 21, 22
3, 14, 17, 18
15
3, 4, 5, 6, 16

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. 21-04-2009 openbaar
Datum:21-04-2009

