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Onderwerp 

 

Besluit 

  

1. 

Benchmark Rioleringszorg 

 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen en een verder gevolg te geven aan het koepelrapport op twee 

bijzondere Noord-Hollandse aandachtsgebieden, namelijk milieu-inspanning door 

partijen aan te spreken, en uitgaven door beleidsregels te formuleren. 

  

2. 

Verstrekken van een 

incidentele subsidie aan de 

gemeente Bloemendaal voor 

werkzaamheden voor het 

opsporen en ruimen van 

explosieven bij het project 

Kop van de Zeeweg 

 

 

Het college besluit: 

1. de gemeente Bloemendaal onder voorwaarde een incidentele subsidie van 

maximaal € 380.000,- exclusief BTW te verstrekken voor het opsporen en ruimen 

van explosieven bij het project Kop van de Zeeweg;  

2. de kosten van deze subsidie te dekken uit het gereserveerde krediet project N200 

Kop van de Zeeweg (€ 1.500.000) dat beschikbaar is gesteld vanuit het Provinciaal 

meerjarenprogramma infrastructuur; 

3. de gemeente Bloemendaal een inspanningsverplichting op te leggen om de 

rijksbijdrage in het kader van de Bijdrageregeling kosten ruiming explosieven 

Tweede Wereldoorlog te verwerven; 

4. deze subsidie achteraf vast te stellen op basis van:  

- de van het rijk ontvangen bijdrage; en 

- de rentekosten die de gemeente als gevolg van de voorfinanciering van de      

uitvoeringskosten heeft gemaakt;  

5. de directeur SHV te machtigen dit besluit uit te voeren.  

  

3. 

Voorbereidingskrediet 

Huisvesting 

 

 

Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de verwachte voorbereidingskosten voor het TWIN-H project 

‘huisvesting’; 

2. de kosten die in het kader van het project ‘huisvesting’ in 2009 worden gemaakt 

tijdelijk ten laste van het voorbereidingskrediet TWIN-H te brengen tot een 

maximum van € 5 miljoen. 

 

  

4. 
2

de
 wijziging 

Programmabegroting 2009  

 

 

Het college besluit: 

a. aan PS voor te stellen om Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 

2008 in te stemmen met het voorstel om de niet bestede bedragen voor groot 

onderhoud van de provinciale wegen van totaal € 3,2 miljoen en voor groot 

onderhoud van de vaarwegen van € 5 miljoen te storten in de reserve Groot 

Onderhoud wegen en vaarwegen. 

b. Aan PS voor te stellen om bij de tweede wijziging de ten laste van de reserve Groot 

Onderhoud wegen en vaarwegen komende bedragen in 2009 voor groot onderhoud, 

te ramen. De portefeuillehouder te machtigen de bedragen voor wegen en  

vaarwegen vast te stellen. 

c. De ontwerp-2
de

 programmabegrotingswijziging 2009 vast te stellen. 

d. De portefeuillehouder Financiën te machtigen het voorliggende concept 2
de

 

programmabegrotingswijziging 2009 redactioneel aan te passen conform de 
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Besluit 

besluitvorming en definitieve cijfers van de Reserve Uitgestelde Intenties 2008 

e. De 2
de

 programmabegrotingswijziging 2009 toe te zenden aan Provinciale Staten 

ter vaststelling in de vergadering van 9 februari 2009.  

  

5. 

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 van woningbouw aan de Buurtweg 43a te Akersloot, gemeente 

Castricum,  

- Realiseren van een bedrijfswoning aan de Mr. Jac. Takkade 40 te Aalsmeer, 

gemeente Aalsmeer,  

- Vernieuwen en vergroten agrarische schuur op perceel Purmerland tegenover nr. 25 

te Landsmeer, gemeente Landsmeer,  

- Realiseren van een restaurant op perceel Spui 5 te Edam-Volendam, gemeente 

Edam-Volendam,  

- Realisatie van het project Het Groene Schip langs de Machineweg in Halfweg, 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,  

 

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 

- Bestemmingsplan Oost II en III, gemeente Medemblik,  

- Bestemmingsplan Heiliglanden- De Kamp, gemeente Haarlem,  

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1
e
 herziening, gemeente Uithoorn,  

  

6. 
Normenkader 2008 

 

 

Het college besluit: 

- Het normenkader 2008 vast te stellen; 

- De portefeuillehouder te machtigen de tekst vast te stellen. 

  

7. 
Subsidies buiten 

Uitvoeringsregeling 2009 

Sector Economie, Landbouw 

en Toerisme 

 

 

Het college besluit: 

1. Bijgaande Lijst Subsidies buiten Uitvoeringsregeling vast te stellen ten behoeve 

van de subsidieverlening 2009, onder voorbehoud van vaststelling van de 1
e
 

Begrotingswijziging 2009 door provinciale staten. 

2. De sectormanager Subsidies te mandateren 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. 

  

8. 

Mandatering SHV/Sub voor 

subsidieverlening aan 

Fietsersbond 

 

 

Het college besluit: 

1. Op basis van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 

2009 een subsidie van € 142.455 (ex BTW) te verlenen aan de Fietsersbond te 

Utrecht voor het ontwikkelen van een digitale fietsrouteplanner. De dekking vindt 

plaats uit de reserve Fietsinfrastructuur; 

2. De sectormanager SHV/SUB te mandateren uitvoering te geven aan dit besluit. 

  

9. 

Uitvoeringsprogramma 

Stelling van Amsterdam 2009-

 

Het college besluit: 

- het concept ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ vast te 
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2013  

 

stellen; 

- het concept ‘Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2009-2013’ aan de 

provincie Utrecht, de betrokken gemeenten, waterbeheerders, forteigenaren en 

andere relevante partijen ter consultatie voor te leggen; 

- Na afloop van deze consultatieronde, het definitieve ‘Uitvoeringsprogramma 

Stelling van Amsterdam 2009-2013’ uiterlijk in april 2009 vast te stellen en 

vervolgens aan provinciale staten aan te bieden; 

- Met brief provinciale staten te informeren over bovengenoemde planning. 

  

10. 

Actuele EU ontwikkelingen 

uit Brussel 

 

 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de twee bijgaande notities over de actuele EU ontwikkelingen 

in Brussel 

2. De notities ter informatie aan te bieden aan Provinciale Staten door middel van 

brief. 

  

11. 

Investeringsbudget Landelijk 

Gebied: Benoeming lid ILG 

gebiedscommissie Zuidwest/ 

Rijnland 

 

 

Het college besluit: 

1. De heer M. Bierman eervol te ontslaan van zijn functie als lid van ILG-

Gebiedscommissie Zuidwest/Rijnland. 

2. De heer P.H van de Stadt te benoemen voor ILG-gebiedscommissie 

Zuidwest/Rijnland. 

3. De heer van de Stadt, de heer Bierman en ILG-gebiedscommissie 

Zuidwest/Rijnland middels brieven te informeren over het genomen besluit. 

4. PS middels brief te informeren. 

 

  

12. 

Regiovisie West-Friesland 

 

 

Het college besluit: 

1. De concept regiovisie op de bestuurlijke organisatie in West-Friesland vast te 

stellen; 

2. De concept regiovisie ter bespreking via brieven aan te bieden aan de negen 

gemeenten en de Statencommissie FEPO; 

3. De concept regiovisie ter kennisneming via brief aan te bieden aan de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

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

B. Adema tel. (023) 514 46 39 7 

L. van Hees tel. (023) 514 38 43 12 

M. Lange tel. (023) 514 36 41 3, 4, 5, 6 

J. Duivenvoorde tel. (023) 514 34 13 1, 9 10 

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 2, 8 

J. Duin tel. (023) 514 40 99 11 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OPENBARE BESLUITENLLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 

STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 januari 2009  

 

4 

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.  

 

 

 

Tîtel:GS-besluitenlijst d.d. 13-01-2009 openbaar 

Datum:13-01-2009 
 

 


