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1. 

Huisvesting provincie – 

voorlopig ontwerp Houtplein 

 

 

Het college besluit: 

- Het, op basis van het Programma van Eisen opgestelde, Voorlopig Ontwerp voor het 

Houtplein vast te stellen, door: 

                        -   In te stemmen met de gekozen ontwerprichting; 

                        -   In te stemmen met de nieuwe gevel; 

                        -   In te stemmen met de voorgestelde duurzaamheidmaatregelen; 

- Kennis te nemen van de financiële gevolgen van de uitvoering van het Voorlopig 

Ontwerp, inclusief gevel en duurzaamheidmaatregelen; 

- De verdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp, inclusief dekkingsvoorstel, op te 

dragen aan de programmamanager huisvesting. 

  

2. 

Zuidtangenttunnel 

doseerinstallatie 

 

 

Het college besluit: 

- in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 

van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, artikel 1, sub c, voor het aanbrengen 

van een doseerinstallatie bij de ingangen van de Zuidtangenttunnel. 

  

3. 

Tweede Investeringsimpuls 

Noord-Holland: projecten met 

prioriteitsvolgorde behorend 

bij de impulsprogramma’s 

voor weginfrastructuur en 

openbaar 

vervoerinfrastructuur 

 

 

Het college besluit: 

1. Inliggende voordracht “Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H) 

Prioritaire projectenlijst Weginfrastructuur (WI) en Openbaar Vervoer (OV)” en het 

ontwerp-besluit vast te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan PS; 

2. Daarbij de projectenlijst weginfrastructuur en openbaarvervoer infrastructuur inzake 

TWIN-H vast te stellen met de volgende prioriteitsvolgorde van de projecten: 

Weginfrastructuur: 

In categorie 1: deze collegeperiode richting de uitvoering te brengen projecten:  

1. Verbinding A8-A9 

2. Westelijke Ring Alkmaar 

3. Westfrisiaweg 

4. N243 

5. N240 

6. N241 

7. N205 

In categorie 2: deze collegeperiode minimaal studiefase voortzetten cq. starten: 

8. N200 Halfweg 

9. Weg bezuiden Bennebroek 

10. Nieuwe Bennebroekerweg – A4 

11. Hoorn: toegang binnenstad 

In categorie 3: deze collegeperiode geen acties: 

12. Zuidelijke Randweg Haarlem 

13. N201 aquaduct 2x2 

OpenbaarVervoerinfrastructuur: 

In categorie 1: deze collegeperiode richting de uitvoering te brengen projecten: 

1. HOV ‘t Gooi Huizen - Hilversum 

2. HOV Velsen – Haarlem 

 

 In categorie 2: deze collegeperiode minimaal studiefase voortzetten cq. starten: 

3. HOV Haarlem Noord – CS 

4. HOV Haarlem Zuidas / Schiphol 
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5. OV Grensstreek NH / ZH 

6. HOV knoop Amstelveen Centrum 

7. HOV Amstelveen – Uithoorn 

8. HOV Schiphol Oost 

  

4. 

Beantwoording statenvragen 

(nr. 25) van de statenleden 

mw. ing. J. Geldhof (D66) en 

H. Putters (SP) betreffende het 

stopzetten van het 

afvaltransport over water van 

Flevoland naar de 

huisvuilcentrale te Alkmaar 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

van de Statenleden mw. L.A. 

Smits en dhr. D. Wellink (SP) 

over Vattenfall, met 

betrekking tot besluitvorming 

over verkoop aandelen Nuon 

(nr. 32) 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 

Samenwerkingsovereenkomst 

Natuurbrug Laarderhoogt  

 

 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Natuurbrug Laarderhoogt  

(eerder bekend als Natuurbrug ‘t Gooi) en gedeputeerde B. Heller te machtigen 

deze overeenkomst te tekenen na instemming door PS (zie 3); 

2. De conceptvoordracht vast te stellen; 

3. Aan Provinciale Staten voor te stellen de voordracht vast te stellen en daarbij: 

                 a.  In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Natuurbrug 

Laarderhoogt;. 

                 b.  De huidige begrotingspost ad € 2,5 miljoen t.b.v. realisatie Natuurbrug 

Laarderhoogt met € 0,5 miljoen te verhogen naar € 3,0 miljoen  t.b.v. een 

subsidie aan Rijkswaterstaat Noord-Holland (Staat der Nederlanden) voor 

realisatie van het project; 

                  c.  De onder b. genoemde verhoging ad € 0,5 miljoen analoog aan de reeds 

begrote € 2,5 miljoen ten laste te brengen van de bestemmingsreserve 

UNA; 

                   d. ter dekking van de verhoogde UNA bijdrage € 0,5 miljoen aan de 

bestemmingsreserve ILG te onttrekken en te storten in de reserve UNA; 

                   e. Na overdracht van de gronden project Crailo aan marktpartijen in 2010 de 

eerste € 0,5 miljoen aan opbrengst terug te storten in de 

bestemmingsreserve ILG; 

                   f. In te stemmen met het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) 

onder regie van de provincie. 

4. De subsidiebeschikking d.d. 8 mei 2006 (2006/21636), waarin € 2,5 miljoen 

beschikbaar wordt gesteld aan Rijkswaterstaat Noord-Holland als bijdrage aan de 

realisatie van Natuurbrug Laarderhoogt naar aanleiding van punt 3 te wijzigen 

(verhoging subsidie met € 0,5 miljoen naar maximaal € 3,0 miljoen, zijnde 28,6% 

van de subsidiabele projectkosten).  
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5. De  onder 3 b, c en d  genoemde besluiten begrotingtechnisch te verwerken in de 

programmabegroting 2010 en het project met als subsidieontvanger Rijkswaterstaat 

op te nemen in de lijst Subsidies buiten Uitvoeringsregeling.  

6. De concept-voordracht toe te zenden aan Provinciale staten; 

7. In de brief Rijkswaterstaat Noord-Holland te informeren over dit besluit; 

8. De directeur van de sector Subsidies te mandateren voor verdere uitvoering van het 

onder punt 4 genomen besluit. 

 

  

7. 

Afwijking van provinciale 

aanbestedingsregels ten 

behoeve van Stichting 

Landschap Noord-Holland 

 

 

Het college besluit: 

- In afwijking van de provinciale aanbestedingsregels Landschap Noord-Holland de 

opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de 

subsidieregeling Landschapselementen zoals beschreven in hun activiteitenplan d.d. 

6 april 2009 en zoals gevraagd in de offerteaanvraag d.d. 3 maart 2009. 

- De directeur Beleid toestemming te geven om namens de commissaris van de 

Koningin de opdracht aan Landschap Noord-Holland af te handelen. 

  

8. 

Beleidsstuk redelijke 

sommatie Industrieterreinen 

Westpoort 

 

Het college besluit: 

1. Het beleidsstuk redelijke sommatie Industrieterreinen Westpoort vast te stellen. 

2. Het beleidsstuk te publiceren in het provinciaal blad. 

  

9. 
Inpassingsplan verdubbeling 

N244, gedeelte A7-N247 

 

 

Het college besluit: 

- Een inpassingsplan op te stellen voor het project N244-01, verdubbeling N244, 

gedeelte A7-N247 

- De gemeenten Beemster, Purmerend en Edam-Volendam hierover te informeren. 

  

10. 
Vaststelling subsidies buiten 

uitvoeringsregeling 2009 

Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV) 

 

 

Het college besluit: 

1. Bijgaande subsidies buiten uitvoeringsregeling 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. 

3. Een informerende brief naar PS te sturen. 

  

11. 

UNA/ISV2-subsidie Zeestad 

CV/BV 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de rapportage UNA-ISV2-subsidie door Zeestad CV/BV, d.d. 

10 december 2008, waaruit geconcludeerd kan worden dat Zeestad is afgeweken 

van de gestelde subsidievoorwaarden; 

2. de geldende UNA-ISV2 beschikking te wijzigen, door de projectomschrijving te 

verruimen en de opgelegde verplichtingen te laten vervallen; 

3. in de gewijzigde UNA-ISV2 beschikking op te nemen dat de subsidie bestemd is 

voor de stedelijke vernieuwingsactiviteiten in de projectgebieden ‘Stadhart’, 

‘Nieuw Den Helder Centrum’ en ‘Stelling van Den Helder’; 

4. voorts in de subsidieverlening op te nemen dat wij een aanvraag om vaststelling 

van de subsidie verwachten;  

5. met brief Zeestad CV/BV te informeren en een afschrift toe te zenden aan de 

gemeente Den Helder; 

6. Provinciale Staten over het voorgaande te informeren. 
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12. 

Prestatieplannen 2010 

steunfunctie-instellingen Zorg 

en Welzijn 

 

 

Het college besluit: 

1. De subsidieverlening voor de vier steunfunctie-instellingen Zorg en Welzijn voor 

het boekjaar 2010 uit te voeren conform de in bijgaande brief omschreven 

procedure; 

2. De brief aan de vier steunfunctie-instellingen en bijgaand format voor de 

subsidieaanvraag vast te stellen; 

3. De brief en het format te versturen aan de vier steunfunctie-instellingen Zorg en 

Welzijn; 

4. In het kader van actieve informatieplicht de brief aan PS te versturen.  

  

13. 

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: 

- Archiefterrein, stadsdeel Oud-Zuid, gemeente Amsterdam,  

- Bestemmingsplan Amstelveen Stadshart, gemeente Amstelveen,  

 

  

14. 

1
e
 MRA conferentieafspraken 

en verstedelijkingsafspraken 

MRA en NHN 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het conferentiedocument “MRA op koers” met bijbehorende 

errata.  

2. In te stemmen met de op de 1
e
 Metropoolregio Amsterdam (MRA) conferentie van 

9 april gemaakte afspraken zoals weergegeven op de afsprakenlijst. 

3. in te stemmen met het besluit van de 1
ste

 MRA conferentie waarin is vermeld dat 

“het gebiedsdocument MRA als inzet wordt gehanteerd voor het maken van de 

verstedelijkingafspraken met het rijk voor de periode 2010 – 2020. De afspraken 

voor Almere worden gemaakt in het kader van het Integraal Afspraken Kader voor 

de Schaalsprong Almere”. 

4. In te stemmen met het gebiedsdocument eindversie Eerste Fase ‘Noord-Holland 

Noord Duurzaam’ als inzet voor het maken van verstedelijkingsafspraken voor de 

periode 2010-2020 met het Rijk.  

5. PS in kennis te stellen van de afspraken uit de 1
e
 MRA conferentie, het 

conferentiedocument ‘MRA op Koers”, de gebiedsdocumenten Metropoolregio 

Amsterdam 2010 – 2020 en Noord-Holland Noord 2010-2020 middels brief. 

  

15. 

Lieven de Key Hilversum 

 

 

Het college besluit: 

- De beslissing op bezwaar van de gemeente Hilversum gericht op het besluit van 5 

januari 2009: 

‘Intrekking subsidieverlening € 1.400.000,- en terugvordering voorschot voor het 

project ‘woon-zorg-zone Lieve de Key’ uit te stellen totdat er ambtelijk overleg met 

de gemeente heeft plaatsgevonden en er een nieuwe afweging gemaakt is. 

  

16. 
Agenda IPO-

bestuursvergadering d.d. 28 

mei 2009  

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 28 mei 2009. 

  

17.  
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Aanmeldingsnotitie m.e.r. 

beoordeling voor de 

dijkversterking Balgzanddijk 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

opgestelde m.e.r.-beoordelingsnotitie voor de dijkversterking Balgzanddijk; 

2. Op basis van de aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling te concluderen dat 

de werkzaamheden aan de Balgzanddijk niet leiden tot belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu en er daarom geen volledige MER behoeft te worden 

opgesteld. 

  

18. 

Vaststellen subsidieplafond 

BDU Kleine Infrastructuur 

2010  

 

 

Het college besluit: 

- Het subsidieplafond ten behoeve van het programma BDU Kleine Infrastructuur 

2010 vast te stellen op nul euro. 

- Het vastgestelde subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad. 

  

19. 

Uitvoeringsstrategie Centrale 

Bediening Kunstwerken 

 

 

Het college besluit: 

1.   kennis te nemen van de conclusies van de onderzoeksrapportage 

‘Uitvoeringsstrategie Centrale Bediening Kunstwerken”; 

2.      tot het voornemen over te gaan tot centrale bediening, onder 

voorbehoud van het kunnen dekken van de investerings- en 

exploitatiekosten 

3.     de Ondernemingsraad over dit voornemen advies te vragen;  

4.      opdracht te geven om te komen tot een financieringsvoorstel voor 

de investeringen en de kosten voor beheer en onderhoud, daarbij 

optimaal gebruik te maken van subsidie mogelijkheden; 

5.   op grond van het financieringsvoorstel definitief te besluiten en 

daarbij rekening te houden met het advies van de Ondernemingsraad;  

6.      opdracht te geven voor het starten van overleg met andere 

beheerders over centrale bediening in de toekomst, met als doel het 

opstellen van een intentieovereenkomst; 

7.      Provinciale Staten hierover te informeren. 

  

20. 

Auditrapport 

Bloemendalerpolder 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het auditrapport Bloemendalerpolder. 

2. De concerncontroller te dechargeren met betrekking tot deze audit. 

3. De provinciesecretaris te machtigen de managementreactie op te stellen in lijn met 

de in GS gevoerde discussie. 

4. Het auditrapport Bloemendalerpolder ter kennisname aan te bieden aan de leden 

van de Rekeningencommissie met toevoeging van de managementreactie in 

hoofdstuk 2 en 5 en na verwijdering van de aanduiding ‘concept’. 

  

24. 

Verlening subsidie door 

afwijking van de 

uitvoeringsregeling 

 

 

Het college besluit: 

1. De subsidieaanvraag van Stichting Realisatie Nieuwbouw Rijnlaan in het kader van 

de Uitvoeringsregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland 

2009 (hierna uitvoeringsregeling), in behandeling te nemen door af te wijken van 

artikel 5 lid 1 van de uitvoeringsregeling en de stichting voor subsidie in 

aanmerking te laten komen. 

2. De directie SHV conform de (onder)mandaatregeling uitvoering te laten geven aan 

dit besluit. 
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21. 

Vaststelling Jaarverslag 

toezicht en handhaving 2008 

 

 

Het college besluit: 

A.  Het Jaarverslag toezicht en handhaving 2008 vast te stellen en  

B.  Het Jaarverslag toezicht en handhaving 2008 ter kennisname aan PS aan te bieden. 

  

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

  over de nummers: 

J. Dekker tel. (023) 514 35 47 12, 21, 22 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 16 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 11, 17 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 3, 9, 18, 19 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 4, 5, 6, 7, 8 

F. Nederstigt tel. (023) 514 36 41 1, 10, 13, 14, 15, 20 

 

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. 26-05-09 openbaar 

Datum:26-05-09 


