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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 januari 2010

Onderwerp

1.
Beantwoording statenvragen
(nr.78) van het Statenlid L.
Klomp (PvdA) over graffiti

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
(nr.85) van het Statenlid H.
Putters (SP) inzake de
uitvoering van de
busdienstregeling in relatie tot
het winterweer.
3.
Definitief Bestedingenplan
Brede Doeluitkering Verkeer
en Vervoer 2010

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd Bestedingenplan en de daarin voorgestelde verdeling
van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2010;
2. De Minister van Verkeer en Waterstaat middels brief te informeren over de
verdeling van de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2010;
3. Provinciale Staten middels brief te informeren over de verdeling van de Brede
Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2010.

4.
Verlening subsidies Hilversum Het college besluit:
a. In het kader van de uitvoering van het EXIN-H project Integraal
uitvoering Integraal
Bereikbaarheidsplan Hilversum e.o (IBP), op grond van artikel 1 lid 2 van
Bereikbaarheidsplan
Hilversum (IBP) 2010
de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 aan de gemeente
Hilversum subsidies voor een totaal ad € 6.410.250,- te verlenen voor:
1. project 5.1 Diependaalselaan - Kerkelandenlaan - Zeverijnstraat,
een subsidie van maximaal € 346.500, - zijnde 75% van de
begrote projectkosten;
2. projecten 5.3 Diependaalselaan - Oude Loosdrechtseweg - Van
Ghentlaan - Melis Stokelaan; 5.4 Diependaalselaan - Johan de
Wittlaan - Admiraal de Ruyterlaan; 5.5 Diependaalselaan Bosdrift en 5.6 Diependaalselaan - Hilvertsweg, een subsidie van
maximaal € 3.240.750, - zijnde 75% van de begrote
projectkosten;
3. projecten 5.7 Diependaalselaan - Eikbosserweg en 5.8
Diependaalselaan - Pieter de Hooghlaan - Holleweg, een
subsidie van maximaal € 1.514.250,- zijnde 75% van de begrote
projectkosten;
4. projecten 3.1 Oostereind - ArenaPark; 3.2 Aansluiting
ziekenhuis op Soestdijkerstraatweg en 3.3 Soestdijkerstraatweg Oostereind, een subsidie in de voorbereidingskosten van
maximaal € 1.125.000,- zijnde 75% van de begrote
projectkosten;
5. project 7.6 Mobiliteitsmanagement, een subsidie van maximaal
€ 90.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten;
6. project 7.7 Handhaven nachtelijk vrachtwagenverbod, een
subsidie van maximaal € 75.000,- zijnde 75% van de begrote
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projectkosten;
project 7.10 Regionaal luchtmeetnet, een subsidie van maximaal
€ 18.750, - zijnde 75% van de begrote projectkosten;
De onder a. genoemde subsidiebijdragen volledig ten laste te brengen van
de Rijksbijdrage BDU;
Aan de gemeente Hilversum voorschotten uit te keren van maximaal 80%
van de verleende subsidies;
De directeur SHV te machtigen voor de uitvoering van dit besluit
conform de ondermandaatlijst SHV.
7.

b.
c.
d.

5.
Bodemsaneringstrategie en
Het college besluit:
Uitvoeringsprogramma
1. In te stemmen met de Bodemsaneringstrategie en het Uitvoeringsprogramma
bodemsanering 2010 t/m 2014
bodemsanering 2010 t/m 2014
2. Het beleid voor de nazorg van voormalige stortplaatsen vast te stellen
3. De Bodemsaneringstrategie en het Uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010
t/m2014 toe te zenden aan PS.
6.
Beantwoording statenvragen
(nr.86) van het Statenlid de
heer P.J. Bruijstens
(Ouderenpartij NH/VSP) over
werkgelegenheid bij de
provincie
7.
Beantwoording statenvragen
(nr.80) van het Statenlid J.
Geldhof (D66) inzake een
nieuwe locatie in Heemskerk
voor het Rode
Kruisziekenhuis te Beverwijk
8.
Subsidieverlening
Informatievoorziening
Nationaal Park ZuidKennemerland

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, op grond van artikel 1, lid 2 van de
Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 2009 een subsidie te verlenen van
€300.000,- voor het project “Nieuwe Informatievoorziening Nationaal Park ZuidKennemerland”;
2. de bijdrage ten laste te brengen van de bestemmingsreserve UNA,
programmabudget EHS;
3. de sectormanager Subsidies te mandateren uitvoering te geven aan dit besluit.

9.
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 het plaatsen van een windturbine in de oksel tussen de A4 en de A44 in
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Leimuiderbrug, gemeente Haarlemmermeer, (2010-2163)
10.
Ontwerp-inpassingsplan N236 Het college besluit:
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Faunapassage
(Natuurverbinding
Naardermeer – Ankeveense
Plassen en Reconstructie
N236)

1.

2.

11.
Ontwikkelstrategie voor de
Amstelscheg

Het ontwerp-inpassingsplan “N236 Faunapassage” vrij te geven voor
terinzagelegging conform het bepaalde in artikel 3.8 juncto artikel 3.26 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende
zes weken. Tijdens deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling
zienswijzen indienen;
Het ontwerp-inpassingsplan ter kennis te stellen van de betrokken gemeenteraden
en hen in het kader van de hoorplicht op grond van artikel 3.26 van de Wet
ruimtelijke ordening de gelegenheid te bieden om een reactie te geven op het
ontwerp-inpassingsplan.

Het college besluit:
− kennis te nemen van de ontwikkelstrategie voor de Amstelscheg.

12.
Notitie Dimensies van groei in Het college besluit:
veehouderij
a. te constateren dat er veel discussie bestaat over intensieve veehouderij,
schaalvergroting en bouwblokken;
b. kennis te nemen van de door Wageningen universiteit opgestelde notitie
‘Dimensies van groei in de veehouderij’;
c. de notitie toe te zenden aan PS om te betrekken bij de bespreking van de ontwerpStructuurvisie op 1 maart 2010.
13.
Stand van zaken provinciale
inbreng voor Wereld Expo
2010 Shanghai

14.
Samenwerkingsovereenkomst
met Hoogheemraadschap van
Rijnland betreffende
baggerwerkzaamheden in de
Ringvaart

15.
Ophogen subsidie van project
‘Fiets- en
voetgangersoversteken
Scholeksterlaan/Sportlaan’ te
Schagen – Programma Kleine
Infrastructuur 2008

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de actuele stand van zaken rond (de provinciale inzet voor) de
World Expo 2010
2. kennis te nemen van het voornemen om bij voldoende animo samen met de KvK
NWHolland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN een economische missie (ttv. de
Expo) te organiseren naar Shanghai en Jinan, waarbij het thema duurzaamheid in
brede zin leidend zal zijn
3. de heer Bond op de Nationale Dag en op de Shandong Dag de provincie te laten
vertegenwoordigen
4. PS met een standaardbrief te informeren over uw besluit.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst met het Hoogheemraadschap
van Rijnland voor de voorbereidingsfase en de intentie tot samenwerking tijdens de
uitvoeringsfase van het baggeren van de Ringvaart van de Haarlemmermeer;
2. De gedeputeerde B. Heller te machtigen voor het formeel ondertekenen van de
samenwerkingsovereenkomst.

Het college besluit:
1. De reeds toegekende subsidie aan het project ‘Fiets- en voetgangersoversteken
Scholeksterlaan/Sportlaan’ van Schagen, opgenomen in het programma BDU
Kleine Infrastructuur 2008, op te hogen met € 17.015,-, wat het maximale
subsidiebedrag brengt op € 68.315,-;
2. De directeur SHV te machtigen voor de uitvoering van dit besluit conform de
ondermandaatlijst SHV;
3. Akkoord te geven voor het versturen van brief naar de gemeente Schagen.
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16.
Aanbesteding dienst
voorbereiding bodemsanering
voormalige Gasfabriek
Helderseweg Alkmaar

17.
Subsidies buiten
uitvoeringsregeling/Stichting
Goois Natuur Reservaat

18.
Uitvoeringsprogramma
Waterplan 2010-2015

Het college besluit:
− In te stemmen met de uitzondering, overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6
voor de levering van een dienst, waarbij een nieuwe opdracht zonder meervoudige
offerteaanvraag aan de opdrachtnemer van de oorspronkelijke opdracht, te weten
Tauw B.V., wordt gegund zonder de Europese aanbestedingsgrens van € 193.000 te
overschrijden.

Het college besluit:
1. De subsidie aan de stichting Goois Natuur Reservaat conform de juridische
verplichting van de samenwerkingsovereenkomst op te hogen met € 46.710,2. De lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling van Begroting Hoofdstuk 7 aan te
vullen met een subsidie ter waarde van € 504.710,- aan de Stichting Goois Natuur
reservaat voor het beheer van natuurterreinen en rijwielpaden.
3. De directeur SHV te mandateren om deze subsidie op basis van artikel 1 lid 2 van
de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen conform de
mandaatregeling.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma van het provinciaal Waterplan 20102015.
2. Provinciale Staten, door middel van brief en PS Nota, te verzoeken het
uitvoeringsprogramma ter bespreking te plaatsen op de B-agenda van de commissie
WAMEN.

19.
Evaluatie en actualisatie van
de 26
samenwerkingsafspraken

20.
Verhoging subsidieplafond
jeugdzorg 2009

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Evaluatie en actualisatie van de 26 samenwerkingafspraken
van waterschappen en provincie.
2. De Evaluatie en actualisatie van de 26 samenwerkingsafspraken ter informatie aan
te bieden aan PS.

Het college besluit:
1. het subsidieplafond jeugdzorg 2009 te verhogen met € 757.655,2. het besluit te publiceren in het Provinciaal Blad.

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

F. Hermie
J. Dekker
J. Duin
J. Duivenvoorde
E. Vorenkamp
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 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

over de nummers:
12, 13
20
8, 11
6, 18, 19
1, 2, 3, 4, 14, 15
5, 16, 17
7, 9, 10

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.
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Titel:GS-besluitenlijst d.d. 26-01-2010 openbaar
Datum:26-01-2010

