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Concept-besluit

1.
Investeringsprogramma
wachtruimtes (abri’s) bij
bushaltes in Noord-Holland

Het college besluit:
1) in te stemmen met een gefaseerde uitvoering van het
investeringsprogramma wachtruimtes (abri’s) bij bushaltes in NoordHolland (scenario C). In de eerste fase worden op ca. 500 bushaltes
abri’s geplaatst .
2) in te stemmen met gefaseerde uitvoering van het
investeringsprogramma tot een maximum van € 6,15 miljoen zodanig
dat bij de plaatsing van de abri’s gezorgd wordt voor spreiding over
heel Noord-Holland.
3) hiervoor € 3 miljoen te reserveren uit het PMI voor investeringen in
wachtruimtes/perrons langs provinciale wegen.
4) hiervoor € 3,15 miljoen uit de reserve OV te bestemmen voor
investeringen in wachtruimtes bij gemeenten waarvan € 500.000,- in
2009 wordt besteed uit het nog lopende abricontract (einddatum 3112-2009).
5) met de beschikbaar gestelde € 6,15 miljoen te starten met de
uitvoering.
6) na afronding van de eerste fase in 2011 met nadere voorstellen te
komen voor het vervolg.

2.
Beslissing op bezwaar n.a.v.
afwijzing verzoek om
schadevergoeding

3.
Beantwoording statenvraag
van de statenleden drs. M.
Schraal en mr. A. Zeeman
(CDA) inzake suïcidecijfers
Noord-Holland (nr. 16)
(2009-12162)

Het college besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. Het ingediende bezwaar tegen de afwijzing van het verzoek om
schadevergoeding ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 16 september 2008, nr. 2008-50555 in stand te laten.
4. De beslissing op bezwaar toe te zenden aan de gemachtigde van bezwaarde, de
heer Van Pelt.

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvraag
van de statenleden, M.
Schraal, A. Zeeman (CDA) en
G. Blokker (PvdA) inzake
stopzetten subsidie Uitwaaier
(nr.17)
5.
Wijziging subsidieplafonds
UvR Amateurkunst NoordHolland 2009

6.

Het college besluit:
- Het subsidieplafond van de UvR Amateurkunst Noord-Holland 2009, onderdeel
gemeenten te verlagen naar € 281.000,-- en het subsidieplafond van de UvR
Amateurkunst Noord-Holland 2009, onderdeel amateurkunstinitiatieven te verhogen
naar € 294.000,-.
- Dit besluit in het Provinciaal Blad bekend te maken
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Toevoeging
overgangsregeling 2009

Het college besluit:
1. Aan St. Cruquiusconcerten een subsidie te verlenen van € 900,- voor
programmering van kamermuziek;
2. Aan St. Museumontwikkeling een subsidie te verlenen van € 12.500,- voor
kunstenaarsinitiatieven;
3. 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.

7.
Doorwerking Wro in Wm
vergunningverlening

Het college besluit:
- de beleidsregel vast te stellen
- de beleidsregel te publiceren in het Provinciaal Blad.
De beleidsregel luidt als volgt:
GS besluiten om alleen gebruik te maken van hun bevoegdheid ex artikel 8.10, lid 3,
Wm, als er geen zicht is op het voorkomen of opheffen van een strijdigheid met één van
de in artikel 8.10, lid 3, Wm genoemde gronden.
Er is sprake van zicht op het voorkomen of opheffen van de strijdigheid, indien de
strijdigheid wordt opgeheven blijkens een door de raad vastgesteld
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wro dan wel een bestemmingsplan dat
in ontwerp ter inzage is gelegd als bedoeld in artikel 3.8 Wro.
Uitzonderingssituatie:
Indien er sprake is van strijdigheid van een bestaande activiteit met het
bestemmingsplan wordt de bestaande activiteit alsnog Wm vergund indien:
- De regels met betrekking van overgangsrecht, conform artikelen 3.2.1 en/of 3.2.2
Besluit ruimtelijke ordening van toepassing zijn op het bouwwerk of de bestaande
activiteiten van de inrichting.
- De strijdigheid kan worden opgelost via ontheffingsmogelijkheden in een
provinciale verordening of een AMvB.

8.
Uitvoeringsorganisaties in
Noord-Holland/
Omgevingsdiensten

Het college besluit:
1. In te stemmen met de notitie ‘uitvoeringsorganisaties in NoordHolland’
2. De notitie met brief te sturen aan de minister van VROM
3. De notitie te versturen naar alle partners in dezen in Noord-Holland
4. Provinciale Staten in te lichten middels brief
5. Het besluit kenbaar te maken middels het NH weekbericht

9.
Uitzondering
Het college besluit:
aanbestedingsregels voor een - In te stemmen met toepassing van de uitzonderingsbepalingen zoals vermeld in regel
6 c van de provinciale aanbestedingsregels voor het uitvoeren van een onderzoek
onderzoek naar een
naar de mogelijkheden voor herconfiguratie van vliegveld Hilversum.
herconfiguratie voor vliegveld
Hilversum

10.
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.
- Realiseren woningbouw aan de Kleingouw, Lintlocatie1, te Andijk(2009-15053)
- Realiseren woningbouw aan de Kleingouw, Lintlocatie 3, te Andijk (2009-15055)
- Realiseren woningbouw aan de Kleingouw, Lintlocatie 4, te Andijk (2009-15058)
- Realiseren woningbouw aan de Kleingouw, Lintlocatie 2, te Andijk (2009-15057)
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Realiseren van een zuurstoftank aan de Middenweg, te Ouderkerk aan de Amstel
(2009-10624

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Vierde kwadrant, gemeente Middenbeemster (2009-13459)
- Bestemmingsplan Brediuskwartier, gemeente Bussum (2009-14986)

11.
Verzoek Minister tot
Het college besluit:
overheveling deel BLS-gelden
naar de SRA
1. de Minister van Wonen, Wijken en Integratie, mr. E.E. van der Laan via
bijgevoegde brief 1 te verzoeken om 6.084 woningen en een bijbehorend
Rijksbudget van € 8.514.838,- over te hevelen naar de Stadsregio Amsterdam.
2.

de gemeenten in de stedelijke regio’s Alkmaar, Haarlem en Hilversum via brief
op de hoogte te stellen van dit verzoek aan de Minister.

3.

Na toestemming van de Minister over de overheveling gezamenlijk met het
Rijk, de Stadsregio Amsterdam en de centrumgemeenten Alkmaar, Haarlem en
Hilversum een persbericht te doen uitgaan.

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

L. van Hees
J. Dekker
F. Nederstigt
K. Grevers

tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 36 42

over de nummers:
7, 8, 9
3, 4, 5, 6
2, 10 11
1

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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