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Onderwerp

Besluit

1.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het Statenlid R.J. de Graaf
(SP) over oprichting
grondexploitatiemaatschappij
(GEM) Wieringerrandmeer
(41)
2.
Aanvullende informatie naar
aanleiding van de schriftelijke
vragen van de heer P.J.
Bruijstens (Ouderenpartij
NH/VSP) over externen op
projecten 2008

Het college besluit:
- Provinciale Staten te informeren over de kosten van externen op projecten in 2008.

3.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van het Statenlid de heer
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks) over gasopslag
nabij de gemeente Bergen (36)
4.
Beantwoording statenvragen
van de Statenleden drs. M.
Schraal en mevrouw mr. A.
Zeeman (CDA) over het
voorkomen van het
uithuwelijken van meisjes
tijdens de vakantie (37)
5.
Randstedelijk verslag
provinciale archiefinspecteurs
2007-2008

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het gezamenlijke verslag van de provinciale
archiefinspecteurs van Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland over 2007 en
2008;
2. Kennis te nemen van de successen en nog overgebleven knelpunten in NoordHolland, mede in vergelijking tot de andere provincies;
3. Het verslag toe te zenden aan de gemeenten, waterschappen, politie,
gemeenschappelijke regelingen en andere organen die onder het provinciaal
archieftoezicht vallen;
4. Het verslag aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van brief.

6.
Jaarverslagen 2008 concessies Het college besluit:
openbaar vervoer
1. De jaarverslagen 2008 voor de concessies Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond,
Gooi en Vechtstreek alsmede de Zuidtangent vast te stellen.
2. De jaarverslagen ter informatie te sturen aan Provinciale Staten.
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7.
Vervolgstudie N201

8.
Ingebrekestelling Europese
Commissie aanbesteding
koffieautomaten

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de conclusies uit de Vervolgstudie N201, de
probleemanalyse;
2. Op basis van deze analyse mogelijke oplossingsrichtingen verder uit te werken;
3. De probleemanalyse aan te bieden aan de bij de studie betrokken gemeenten;
4. De probleemanalyse aan te bieden aan de bij de studie betrokken klankbordgroep.
5. Het eindrapport van de Vervolgstudie N201 ter informatie te sturen aan
Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de ingebrekestelling van de Europese Commissie;
2. Opdracht te verlenen aan Houthoff advocaten om de reactie van de provincie aan
het ministerie van BZK op te stellen en te verzenden.

9.
Voorbereiding Stuurgroep
Het college besluit:
Toekomst Markermeer IJmeer - de inhoud van het concept Toekomstbeeld (voorheen koepeldocument) te
1 juli
onderschrijven,
- ermee in te stemmen dat het toekomstbeeld beantwoordt aan het verzoek van de
staatssecretaris V&W van augustus 2008,
- het Toekomstbeeld in te brengen vanuit het project Toekomstagenda Markermeer
IJmeer bij de RAAM-brief van het kabinet (Rijksbesluiten Amsterdam-AlmereMarkermeer,
- de commissie WAMEN schriftelijk om advies te vragen over het Toekomstbeeld,
- Mw. Kruisinga te mandateren de mening van Noord-Holland (demissionair GS en
de commissie) in te brengen in de stuurgroep Toekomstagenda Markermeer IJmeer
van 1 juli.
10.
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 uitbreiding van stortcapaciteit door middel van het verhogen van twee van
de vier heuvels op de locatie stortplaats Nauerna te Assendelft, ten name van
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Afvalzorg Deponie B.V. , gemeente Zaanstad,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan “Buitengebied, eerste partiële herziening”, gemeente Hilversum,
11.
Ontheffing Provinciale
ruimtelijke verordening
Noord-Holland 2009 voor
voorontwerpbestemmingsplan
“Zwaanshoek Noord en
Boseilanden 1e herziening”,
gemeente Haarlemmermeer
12.
Agenda IPObestuursvergadering d.d. 25
juni 2009

Het college besluit:
- de ontheffing van het verstedelijkingsverbod van artikel 4 van de Provinciale
ruimtelijke verordening Noord-Holland 2009 voor het bestemmingsplan
“Zwaanshoek Noord en Boseilanden 1e herziening” te verlenen.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de agenda van het IPO- bestuur d.d. 25 juni 2009.
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13.
Verlenen subsidie buiten
Het college besluit:
uitvoeringsregeling Natuurlijk 1. Op grond van artikel 1 lid 2 AsN 2009 een subsidie van € 15.000,- te verlenen aan
Platteland Nederland 2009/
de vereniging Natuurlijk Platteland Nederland voor haar organisatiekosten in 2009;
ILG
2. De unitmanager subsidies te mandateren uitvoering te geven aan dit besluit;
3. PS te informeren met brief.
14.
Verlenen subsidie buiten
Het college besluit:
uitvoeringsregeling Natuurlijk 1. Op grond van artikel 1 lid 2 AsN 2009
Platteland Nederland 2007a. een subsidie van € 15.000,- te verlenen aan de vereniging
2008 /ILG
Natuurlijk Platteland Nederland voor haar organisatiekosten
in 2007;
b. een subsidie van € 15.000,- te verlenen aan de vereniging
Natuurlijk Platteland Nederland voor haar organisatiekosten
in 2008;
2. De unitmanager subsidies te mandateren uitvoering te geven aan dit besluit;
3. PS te informeren met brief.
15.
Afronding Motie 16-1
Zandsuppletie

Het college besluit:
- PS te informeren over de afronding van en de vervolgstappen op Motie 16-1
Zandsuppletie.

16.
Het college besluit:
Uitzondering
1. In te stemmen met toepassing van de uitzonderingsbepalingen zoals vermeld in
aanbestedingsregels met
regel 6, lid 1 van de Aanbestedingsregels Provincie Noord-Holland 2005 voor de
betrekking tot biologisch
participatie aan het biologisch kookprogramma ‘Puur Smaak’ bij RTL.
kookprogramma ‘Puur Smaak’
2. De directeur Beleid te machtigen de opdracht tot participatie verder af te handelen.
RTL4
17.
Natuurontwikkeling en
waterberging
Horstermeerpolder

18.
Instemming delegatiebesluit
actualisatie VU Amsterdam

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de, aan de commissie WAMEN toegezegde, beoordeling van
het plan ‘Weide Meren’ van de heer Zwagerman
2. Vast te stellen dat dit plan geen reëel alternatief is voor het plan waartoe eerder, op
10 februari 2009, is besloten
3. De heer Zwagerman hierover door middel van brief te informeren en daarin tevens
de beantwoording op te nemen van door hem schriftelijk gestelde vragen over het
op 10 februari vastgestelde plan
4. De ILG- commissie Amstel-, Gooi en Vechtstreek te vragen om voor het eind van
2009 advies te geven over het vervolgtraject van de natuurontwikkeling en
waterberging in de Horstermeerpolder
5. PS over dit besluit te informeren.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het delegatiebesluit zoals weergegeven in de bijlage bij dit
besluit;
2. Het delegatiebesluit bekend te maken door plaatsing in het provinciaal blad;
3. Het delegatiebesluit bekend te maken aan B&W van de gemeente Amsterdam en de
minister van VROM middels brieven.
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19.
Programma ambtsbezoek
commissaris van de Koningin
aan de gemeente Uitgeest op
26 juni 2009

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Uitgeest op 26 juni 2009.

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:
16
4, 5,
12, 13, 14
9, 15, 17
19
6, 7, 8
18
1, 2, 3, 10, 11,

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. 23-06-09 openbaar
Datum:23-06-09

