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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 september 2009
Onderwerp

Besluit

1.
Concept-inpassingsplan N236
Faunapassage
(Natuurverbinding
Naardermeer - Ankeveensche
Plassen en Reconstructie
N236)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept-inpassingsplan;
2. het concept vrij te geven voor vooroverleg ingevolgde het Besluit ruimtelijke
ordening;
3. een informatieavond te houden voor belangstellenden.

2.
Rapportage SAP

Het college besluit:
− De rapportage SAP, inclusief de aanbiedingsbrief voor de Rekeningencommissie,
vast te stellen en te sturen naar de Rekeningencommissie voor de vergadering van 5
oktober 2009.

3.
Sociaal Economische Vitaliteit Het college besluit:
(SEV)-TWIN-H
1. In te stemmen met het toevoegen van het project De Overplaats aan het ILGUitvoeringsprogramma 2009;
2. de voorliggende conceptvoordracht en ontwerpbesluit ‘TWIN-H Programma GR.4
Sociaal Economische Vitaliteit (SEV)’ vast te stellen.
3. aan PS voor te stellen:
a. in het kader van de TWIN-H ten behoeve van
subsidieverlening voor het ‘Programma Sociaal
Economische Vitaliteit (GR/4) ’ een bedrag
beschikbaar te stellen van € 2.693.000,-; waarvan:
1. in totaal € 656.800,- voor de projecten
Strostal Koningshoeve, Projectbegeleider
Dorpsontwikkeling Texel en Herstel
landgoed de Overplaats;
2. in totaal € 2.036.200,- voor SEV-projecten
die in 2010 worden voorgedragen voor het
ILG-uitvoeringsprogramma 2010;
b. de onder a. genoemde bijdragen ten laste te brengen
van bestemmingsreserve TWIN-H waarvan het onder 1.
genoemd bedrag ad
€ 656.800 in 2009 en het onder
2. genoemd bedrag ad € 2.036.200 in 2010;
c. het college van GS te mandateren om de in 2010
ingediende projecten – die voldoen aan de criteria van
hoofdstuk 8 (SEV) van de ILG-verordening - een
subsidie te verlenen ten laste van het onder a2.
genoemde budget;
4. het onder 3a.1 genoemde bedrag te verwerken in de wijziging van de
programmabegroting 2009 bij de Najaarsnota 2009;
5. het onder 3a.2 genoemde bedrag te verwerken in de eerste wijziging van de
programmabegroting 2010
6. de Sectormanager Subsidies te mandateren om de subsidies te verlenen;
7. de conceptvoordracht en het ontwerpbesluit en ‘Programma Sociaal Economische
Vitaliteit’ per brief te zenden aan Provinciale staten.
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4.
Concept Verordening
Stedelijke Vernieuwing 2010

5.
Voorbereiden inpassingsplan
N23 Westfrisiaweg

6.
Professionalisering
Financieringsfunctie-Notitie
Evenwicht Risico en
Rendement
7.
Tegenvaller groot onderhoud
als gevolg van vorstschade

8.
Beantwoording statenvragen
(nr.58) van het Statenlid de
heer F.J. Gersteling (SP) over
Natura 2000
9.
Traject motivatie indeling
werkgebieden regionale
uitvoeringsdiensten

10.
Overeenkomst Persoonlijk
Ontwikkelbudget

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland
2010
2. Gedeputeerde S. Baggerman te mandateren eventuele tekstuele wijzigingen aan te
brengen in de concept verordening naar aanleiding van de bespreking in ons college
3. De ontwerp Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2010 ter
vaststelling aan Provinciale Staten voor te leggen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voordracht aan Provinciale Staten tot het nemen van een
voorbereidingsbesluit voor het inpassingspan opwaardering N23 Westfrisiaweg;
2. De voordracht met brief aan te bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. De notitie ‘Evenwicht Risico en Rendement’ vast te stellen.
2. De notitie middels brief aan te bieden aan Provinciale Staten ter bespreking in de
commissie FEPO.

Het college besluit:
1. Provinciale Staten te verzoeken akkoord te gaan met de behandeling van de
financiële tegenvaller als gevolg van vorstschade en ontstane onveilige situaties in
Provinciale Staten van 28 september a.s., vooruitlopend op behandeling van de
Najaarsnota;
2. Provinciale Staten voor te stellen deze financiële tegenvaller van € 5,3 miljoen te
verwerken in de Najaarsnota 2009;
3. De uitvoering van genoemde werkzaamheden direct na behandeling in Provinciale
Staten te starten en nog dit jaar af te ronden.
4. Daartoe de Voordracht vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
− Het traject tot een motivatie voor de indeling van de werkgebieden van regionale
uitvoeringsdiensten conform voorstel vorm te geven.
− In november 2009 te besluiten over de gewenste indeling en juridische vormgeving
vanuit de regisseur- en partnerrol.
− De portefeuillehouder te mandateren om voorafgaand aan bovenstaand
collegebesluit in november 2009 de commissie WAMEN te consulteren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande overeenkomst tussen de werkgever (College van GS)
en de vakorganisaties van overheidspersoneel die zijn vertegenwoordigd in het
Georganiseerd Overleg (GO).
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Besluit
2.

De portefeuillehouder P&O te mandateren tot ondertekening van de overeenkomst.

11.
Sociaal Statuut en Leidraad bij Het college besluit:
organisatiewijzigingen PNH
1. In te stemmen met het voorliggende Sociaal statuut PNH 2009 en de Leidraad bij
organisatiewijzigingen PNH 2009, als onderhandelaarsresultaat tussen partijen in
het Georganiseerd Overleg (GO).
2. Zijn voorgenomen besluit met betrekking tot het Sociaal Statuur vervolgens voor
overeenstemming voor te leggen aan het Georganiseerd Overleg. Over de Leidraad
zal advies worden gevraagd aan de OR.
12.
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:
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Bestemmingsplan ‘Dorpscentrum Oud-Loosdrecht’ , gemeente Wijdemeren,
− Bestemmingsplan “Pim Mulier Sportpark” , gemeente Haarlem,

13.
Programma ambtsbezoek aan
de gemeente Wieringermeer
op 25 september 2009

Het college besluit:
− kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Wieringermeer op 25 september 2009.

14.
Memorie van Antwoord

Het college besluit:
− Kennis te nemen van de vragen die gesteld zijn door de leden/fracties van
Provinciale Staten naar aanleiding van de behandeling van
ontwerpprogrammabegroting 2010.

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

J. Dekker
J. Duin
J. Duivenvoorde
R. Fillet
K. Grevers
L. van Hees
F. Nederstigt

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:
4
2, 3
10, 11
13
5, 6, 7, 14
8, 9
1, 12

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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