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1.
Deelverordening ‘Stimulering
verbetering luchtkwaliteit
Noord-Holland 2008’

Besluit

Het college besluit:
1. De concept Statenvoordracht en het ontwerpbesluit deelverordening ‘Stimulering
verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ vast te stellen.
2. De Statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter vaststelling door te sturen aan
Provinciale Staten.
3. Na vaststelling door Provinciale Staten, de deelverordening ‘Stimulering
verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ te publiceren in het Provinciaal
Blad.
4. Onder voorbehoud van instemming door PS, het subsidieplafond vast te stellen op
€1.500.000 en te publiceren in het Provinciaal Blad.
5. Na vaststelling tot het uitdoen van een persbericht.

2.
AANGEHOUDEN.
3.
Voorloper Groene Hart

4.
Verdeling incidentele
middelen Rouvoet 2008

5.
Verlenging termijn Centrum
voor Woord, Beeld en Geluid
Alkmaar

Het college besluit:
1.
Kennis te nemen van de concept-Voorloper Groene Hart en de daarin
opgenomen beleidsvoorstellen inzake ondermeer:
a. Kernkwaliteiten
b. Migratie-saldo-nul
c. Ruimtelijke strategieën
2.
De Voorloper te beschouwen als bouwsteen voor gezamenlijk ruimtelijk beleid
van de drie GH –provincies en input voor de op te stellen structuurvisies.
3.
Een voorbehoud te maken over mate waarin de Voorloper als bouwsteen wordt
opgenomen in de Structuurvisie Noord-Holland.
4.
De concept-Voorloper vrij te geven voor maatschappelijke en bestuurlijke
consultatie en overleg in de periode juli t/m september 2008, door middel van
brief van de Voorzitter van de Stuurgroep Groene Hart.

Het college besluit:
1. de extra incidentele middelen 2008, toegekend bij de brief van 25 januari 2008
onder nummer 2008/5940, van het ministerie van Jeugd en Gezin te verdelen onder
de William Schrikker Stichting voor € 225.000 en de jeugdzorgaanbieders en
daartoe de subsidie voor Parlan te verhogen met € 1.861.741 (inclusief € 275.000
voor het Instellingenberaad), voor OCK Het Spalier met € 1.250.817 , voor
Zandbergen met € 358.917 en voor UJL/OC ’t Gooi met € 226.746. De additionele
verhoging van het flexbudget a € 400.000 voor 2009 eveneens te financieren uit
deze middelen.
2. de uitgaven onder besluit 1., in totaal € 4.323.221 , te dekken uit de extra middelen
die het ministerie van Jeugd en Gezin ons toegekend heeft (in totaal € 4.324.000),
die hiervoor toereikend zijn.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het verzoek van de gemeente Alkmaar om de datum, wanneer
het project Centrum voor Woord, Beeld en Geluid in het kader van Extra
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2.

3.
6.
Voordracht Deelverordening
omschakeling biologische
landbouw Noord-Holland
2008

7.
Samenwerkingsovereenkomst
Amsterdam Connecting Trade

Investeringsimpuls financieel gedekt dient te zijn, te verlengen van 1 april 2008
naar 1 november 2008;
Indien de besluitvorming door de gemeente en de financiering op 1 november 2008
niet is gerealiseerd komt de reservering van € 1.250.000,- voor het Centrum te
vervallen;
Provinciale Staten te informeren met brief.

Het college besluit:
a. Statenvoordracht en het ontwerpbesluit Deelverordening omschakeling biologische
landbouw Noord-Holland 2008 vast te stellen;
b. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter vaststelling te zenden aan Provinciale
Staten;
c. Na vaststelling door Provinciale Staten, de Deelverordening omschakeling
biologische landbouw Noord-Holland 2008 te publiceren in het Provinciaal blad;
d. Onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten, het subsidieplafond
2008 vast te stellen op € 250.000,- en te publiceren in het Provinciaal blad;
e. Onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de Deelverordening
omschakeling biologische landbouw Noord-Holland 2008 te starten met uitvoering
van de deelverordening, in die zin dat aanvragen om subsidie in behandeling
worden genomen;
f. Onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten van de Deelverordening
omschakeling biologische landbouw Noord-Holland 2008 een kennisgeving met
beknopte informatie betreffende de deelverordening te zenden aan de Europese
Commissie ter uitvoering van artikel 20, eerste lid van Verordening (EG) nr.
1857/2006.
g. Hiermee motie 13-12 als afgehandeld te beschouwen.

Het college besluit:
a)
Te constateren dat de provincie Noord-Holland tezamen met de gemeente
Haarlemmermeer, Luchthaven Schiphol, AM Vastgoedontwikkeling en
Schiphol Area Development Company in 2005 een informeel
samenwerkingsverband zijn aangegaan om het complex van Schipholgebonden
logistieke bedrijventerreinen geheten Amsterdam Connecting Trade (ACT/
Werkstad A4) te realiseren;
b)
Te constateren dat in 2006 alle samenwerkende partijen hebben ingestemd met
de “Integrale Gebiedsvisie Werkstad A4”, en in 2008 het “Masterplan
Amsterdam Connecting Trade” hebben vastgesteld, waarin de uitgangspunten
voor de realisatie van ACT zijn vastgelegd;
c)
Te constateren dat alle partijen van ACT het van belang achten om de
samenwerking een formeler karakter te geven, om helderheid te geven over
doelen, taken, en verantwoordelijkheden, en om de binding en betrokkenheid
van de partijen aan ACT voor een langere periode vast te leggen;
d)
In te stemmen met de tekst van de “Samenwerkingsovereenkomst Amsterdam
Connecting Trade”, waarin de provincie Noord-Holland, gemeente
Haarlemmermeer, NV Luchthaven Schiphol, AM Vastgoedontwikkeling BV,
Schiphol Area Development Company en Hoogheemraadschap Rijnland
onderschrijven dat zij gezamenlijk willen bijdragen aan het proces om te
komen tot realisatie van ACT, en de samenwerkingsovereenkomst aan te gaan;
e)
Voor de financiering van de projectorganisatie in principe uit te gaan van reeds
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f)

g)

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
Massom (PvdA) inzake
buslijn 310 (nr. 36)
9.
Vaststelling programma
gedragsbeïnvloeding 2008

10.
Verlening tekortsubsidies
Hilversum uitvoering IBP
2008

begrote bijdrage aan ACT, vastgelegd in de provinciale begroting, te weten een
bedrag van € 375.000,-- (3 x € 125.000,--) voor de jaren 2008, 2009, en 2010,
en dit bedrag als maximum te stellen voor wat betreft de provinciale bijdrage;
Voor het ‘go/ no go’ moment voor ACT de uitkomst van het
haalbaarheidsonderzoek van de Ongestoorde Logistieke Verbinding af te
wachten, die medio 2009 gereed zal zijn;
Gedeputeerde Bond te mandateren om namens het college eventuele
tekstwijzigingen in de Samenwerkingsovereenkomst Amsterdam Connecting
Trade te accorderen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond voor het programma gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid,
waaronder wordt verstaan de beïnvloeding van de wijze waarop iemand zich
gedraagt in verschillende verkeerssituaties , zoals bedoeld in de
subsidieverordening Verkeer en Vervoer Noord-Holland 2008, op te hogen naar €
1.187.944,-.
2. Het vastgestelde subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad.
3. Over te gaan tot subsidiëring van de subsidieaanvragen die daarvoor volgens de
prioritering in aanmerking komen.
4. De lijst met gehonoreerde projecten en de reservelijst te publiceren op de website
van de Provincie Noord-Holland.

Het college besluit:
In het kader van de uitvoering van het EXIN-H project Integraal Bereikbaarheidsplan
Hilversum e.o (IBP), op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet
bestuursrecht aan de gemeente Hilversum tekortsubsidies voor een totaal ad €
5.384.250, - te verlenen voor:
project dr J.M. den Uylplein, een tekortsubsidie van maximaal € 2.111.250- zijnde 75%
van de begrote projectkosten;
project Johannes Geradtsweg – Floris Vosstraat – Hoge Larenseweg, een tekortsubsidie
van maximaal € 270.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten;
project Johannes Geradtsweg – Simon Stevinweg, een tekortsubsidie van maximaal
€ 292.500, - zijnde 75% van de begrote projectkosten;
project Johannes Geradtsweg - Snelliuslaan, een tekortsubsidie van maximaal
€ 497.250, - zijnde 75% van de begrote projectkosten;
project Johannes Geradtsweg – Sumatralaan - Insulindelaan, een tekortsubsidie van
maximaal € 1.866.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten;
project Diependaalselaan - Loosdrechtseweg, een tekortsubsidie van maximaal
€ 246.000, - zijnde 75% van de begrote projectkosten;
project Mobiliteitsmanagement, een tekortsubsidie van maximaal € 45.000, - zijnde
75% van de begrote projectkosten;
project Handhaven nachtelijk vrachtwagenverbod, een tekortsubsidie van maximaal €
37.500,- zijnde 75% van de begrote projectkosten;

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 juni 2008
herziene versie
Onderwerp

Besluit
project Regionaal luchtmeetnet, een tekortsubsidie van maximaal € 18.750, - zijnde
75% van de begrote projectkosten;
De onder a. genoemde subsidiebijdragen volledig ten laste te brengen van de
Rijksbijdrage BDU projecten behoudens project 1 J.M. den Uylplein dat voor €
1.581.806 ten laste komt van het restant van de geactiveerde EXIN-H-bijdrage IBP
Hilversum (€ 11.885.000);
Aan de gemeente Hilversum voorschotten uit te keren van maximaal 80% van de
verleende subsidies.
De directie SHV te machtigen voor de uitvoering van dit besluit conform de
ondermandaatlijst SHV.

11.
Verkenningenrapport

12.
GS-reactie op
Trajectnota/MER fase 2
Schiphol-Amsterdam-Almere

Het college besluit:
1. In te stemmen met de resultaten van het verkenningenrapport van een
verbinding A8-A9, daarbij te constateren dat:
a. er sprake is van doorstromingsproblemen op de route A8-A9 via de
N246 – N203, die in de toekomst groter zullen worden;
b. het wegennetwerk ten noorden van Amsterdam weinig flexibiliteit
kent, waardoor bij calamiteiten de regio vast komt te zitten;
c. zowel bereikbaarheidsnormen uit Nota Mobiliteit, Netwerkanalyse
Noordvleugel als Regionaal Verkeers en Vervoerplan worden
overschreden;
d. de grote verkeersdrukte zorgt voor ernstige aantasting van het woonen leefmilieu in de kernen Krommenie en Wormerveer;
e. een verkeersveiligheidsprobleem aanwezig is;
f. additionele infrastructuur in de vorm van een nieuwe verbinding
tussen de A8 en de A9 noodzakelijk is om deze problemen aan te
pakken;
2. Uit de verschillende onderzochte varianten de Heemskerkvariant, uitgevoerd
als 80 km / uur weg, aan te merken als voorkeursvariant, omdat deze
verkeerskundig, wat betreft leefbaarheid en financieel gezien beter scoort dan
de andere onderzochte varianten;
3. Een dialoog te organiseren met stakeholders via een aantal
rondetafelgesprekken na de zomer;
4. De financiering van de aanleg van de A8-A9 in beginsel te zien als een
gemeenschappelijke opgave van rijk en regio;
5. In de komende maanden de mogelijkheid van een financiële bijdrage van de
provincie Noord-Holland te bezien en uit te werken;
6. Te streven naar een intentieovereenkomst met andere betrokken overheden in
de regio en zo mogelijk het bedrijfsleven;
7. Het verkenningenrapport aan te bieden aan de minister van Verkeer en
Waterstaat als er zicht is op een concreet bod van de regio;
8. Provinciale staten te informeren middels brief.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Trajectnota/MER Fase 2 Schiphol-Amsterdam-Almere
2. Kennis te nemen van het gegeven dat het streven is te komen tot een gezamenlijke
regionale reactie vanuit het Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam
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3.

4.

5.
6.

7.

13.
Grens Naarden-Huizen in het
kader van Herindelingsadvies
Gooi en Vechtstreek

14.
Bestuurlijke toekomst Kop
van Noord-Holland

(PBMA) waarvan op dit moment nog slechts de contouren zichtbaar zijn en
waarvan de afspraak is dat de reacties van de regiopartijen zijn afgestemd op
bedoelde regionale reactie.
Kennis te nemen van het gegeven dat op 29 oktober 2007 een Overeenkomst is
gesloten tussen het rijk en PBMA partijen, inclusief Amstelveen, waarbij regio en
rijk afspraken hebben gemaakt over de gezamenlijke voorkeur zijnde het
Stroomlijnalternatief.
Het resultaat van een discussie binnen GS op 20 mei over dit onderwerp als
uitgangspunt te nemen voor de provinciale reactie op de Trajectnota/MER en
daarmee in de reactie de volgende prioritering te volgen:
o Inpassing in bestaand stedelijk gebied
o Realisering ontsnipperingspunten A1 en A1/A6 waaronder het realiseren van
een ecoduct in de Vecht bij Muiden
o Busbaan/busstrook langs de A1 tussen Hollandse Brug en A10-oost
o Ten aanzien van de inpassing van de A1 in relatie tot de Bloemendalerpolder
zich te conformeren aan het standpunt van de stuurgroep Bloemendalerpolder van
11 juni 2008
De minister in kennis te stellen van de GS-reactie op de Trajectnota/MER fase 2
Schiphol-Amsterdam-Almere zoals verwoord in inliggende brief nr. 2008-36473
Het gevraagde advies over de Trajectnota/MER overeenkomstig de Wet
Milieubeheer en de Tracéwet voor 19 juli te versturen aan de minister en de
portefeuillehouder Verkeer en Vervoer te machtigen tot verdere afhandeling.
Provinciale Staten in kennis te stellen van de reactie van Gedeputeerde Staten op
de Trajectnota/MER Fase 2 Schiphol-Amsterdam-Almere

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat de mediation inzake de grenswijziging NaardenHuizen, in het kader van het Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek geen
resultaat heeft opgeleverd;
2. T.a.v. de grens Naarden-Huizen te kiezen voor de zogeheten “variant Moens”
zoals opgenomen in het door PS op 17 maart 2008 vastgestelde Herindelingadvies
Gooi en Vechtstreek. BZK wordt dus meegedeeld dat het Herindelingsadvies
ongewijzigd blijft;
3. Als werknaam voor de nieuwe gemeente, die ontstaat door samenvoeging van de
huidige gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp, vast te stellen
“Naardermeer”;
4.
De raden en colleges van alle bij de arhi-procedure betrokken gemeenten een
afschrift toe te sturen van de aan de bewindslieden van BZK te verzenden brief;
5. PS een afschrift toe te sturen van de aan de bewindslieden van BZK te verzenden
brief.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van het college van Anna Paulowna d.d. 6 juni 2008;
2. De colleges van alle gemeenten in de Kop van Noord-Holland verzoeken in te
stemmen met uw voorstel voor facilitering van de discussie over de toekomstige
inrichting van de regio conform brief.
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Continuering deelname aan
Energy Valley

Besluit

Het college besluit:
•
Deel te nemen aan de nieuwe programmaperiode voor Energy Valley voor een
periode van 3 jaar en 3 maanden vanaf 1 oktober 2008;
•
Voor deze programma periode voor een bedrag van € 487.500,- bij te dragen in
kosten;
•
De directie Beleid op te dragen de deelname van Noord-Holland aan Energy
Valley administratief af te handelen.

16.
Vaststellen van de
Het college besluit:
jaarrekening 2007 van het
1. De jaarrekening 2007 van het “Fonds nazorg stortplaatsen Provincie NoordFonds nazorg gesloten
Holland” vast te stellen;
stortplaatsen provincie Noord- 2. De vastgestelde jaarrekening 2007 in het kader van de actieve informatieplicht aan
Holland
te bieden aan Provinciale Staten.
17.
Openstelling regeling
ganzenopvangpakketten

18.
Tracékeuze Groene
Ruggengraat Noordelijke
vechtstreek

19.

Het college besluit:
1. In het kader van het ILG-doel (onderdeel) ganzenopvang om de
ganzenopvangpakketten niet open te stellen in 2008 in afwachting van de
herverdeling van middelen c.q. extra gelden van LNV en mandateert de
portefeuillehouder om betrokkenen in de Provincie Noord-Holland per brief te
informeren over dit besluit;
2. in overleg te treden met LNV ten aanzien van het tekort aan budget om de
begrensde oppervlakte ganzenfoerageergebied te financieren;
3. een brief aan de minister van LNV te sturen.

Het college besluit:
1. Voor het Noordelijk deel van de Groene Ruggengraat door de Vechtstreek het
tracé vast te leggen in de vorm van de waterlandtak en een tracé door de BOBMpolder, waarbij het BOBM tracé langs de westkant van de polder loopt en aansluit
op het in te richten ontsnipperingspunt bij de overgang A1/A6.
2. In de uitwerking van het tracé door de BOBM-polder de Otter, Bever en Ringslang
als minimale doelsoorten/randvoorwaarden te gebruiken voor de dimensionering
en nadere uitwerking van dit tracé in het gebiedsplan;
3. De minister van Verkeer en Waterstaat te informeren over het genomen besluit
middels bijgaande brief.
4. RWS middels de provinciale inspraakreactie op de Trajectnota/MER Fase 2
Schiphol-Amsterdam-Almere te verzoeken om de benodigde
ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte van de passage met de Vecht en bij het
knooppunt Muiderberg (aansluiting A1/A6) mee te nemen in de planvorming
volgens de richtlijnen van de Alterra rapportage “handboek robuuste
verbindingen” (De inspraakreactie op de trajectnota wordt eveneens in de
vergadering van 24 juni behandeld in GS).
5. Provinciale Staten te informeren over het genomen besluit middels bijgaande brief.
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Onderzoek VROM-taken
Provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport “Onderzoek VROM-taken Provincie NoordHolland” (feitenrapport en bestuurssamenvatting);
2. de bijgevoegde reactie op het rapport, inclusief het verbetertraject vast te
stellen;
3. de directeur SHV opdracht te geven tot het verwezenlijken van het
verbetertraject en de VROM-inspectie periodiek over de voortgang te
berichten;
4. tot het verzenden van de GS-reactie, inclusief het verbetertraject, aan de
Regionaal Inspecteur, de heer H. de Vries, middels bijgevoegde brief ;
5. de bestuurssamenvatting van het onderzoek, de GS reactie en het
verbetertraject ter kennisneming aan PS te sturen;
6. instemmen met bijgevoegd communicatieadvies en persbericht;
7. de coördinerend portefeuillehouder, de heer Moens te machtigen tot het
doorvoeren van eventuele tekstwijzigingen in de GS- reactie en het persbericht
naar aanleiding het GS besluit.
8. de portefeuillehouder milieu verantwoordelijk te maken voor de coördinatie
over het verbetertraject

20.
Implementatie Wet BIBOB in
de provinciale organisatie

21.
Algemene
Inkoopvoorwaarden P4

22.
PS Voordracht vaststellen
‘IPO-richtlijn
Bijdrageverlening in
Rivierdijkverbeteringen

Het college besluit:
1. De toepassing van de wet BIBOB fasegewijze in te voeren in de provinciale
organisatie;
2. Te starten met de uitvoering Wet-BIBOB op overheidsopdrachten, sector Bouw
3. Voor milieuvergunningen en subsidies een pre-toets te laten uitvoeren door de
Directie SHV;
4. Een voorstel te maken voor de organisatorische inbedding;
5. De uitvoering Wet BIBOB onder te brengen bij de Sector Kabinet;
6. Een projectgroep, samengesteld uit de directies en Kabinet, te belasten met de
ontwikkeling van het gestelde onder 2,3 en 4.

Het college besluit:
1. De Algemene Inkoopvoorwaarden P4 vast te stellen en per 1 oktober 2008 in
werking te laten treden
2. Te bepalen dat de onder 1. bedoelde voorwaarden van toepassing zijn op alle
overeenkomsten betreffende diensten en leveringen die de provincie NoordHolland sluit, indien en voor zover de voorafgaande aanbestedingsprocedure is
aangevangen na de datum van inwerkingtreding.
3. Te bepalen dat de onder 1. bedoelde voorwaarden na 1 jaar in P4-verband worden
geëvalueerd.
4. De Algemene inkoopvoorwaarden van de provincie Noord-Holland 2002, per
1 oktober 2008 in te trekken.

Het college besluit:
De ‘IPO-richtlijn Bijdrageverlening in Rivierdijkverbeteringen’ ter vaststelling voor te
leggen aan provinciale staten
Na vaststelling van de ‘IPO-richtlijn Bijdrageverlening in Rivierdijkverbeteringen’ door
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provinciale staten de regeling eenmalig toe te passen.
Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op basis van deze regeling het
voorgefinancierde bedrag ter grootte van 8.310.500 euro voor de dijkversterking
Medemblik-Andijk en een kleine lokale versterking bij gemaal Lely in de
Wieringermeer terug te betalen.

23.
Muskusrattenbestrijding/inzet
fte’s voor de bestrijding in
2009

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het rapport” Tussentijdse evaluatie intensivering
muskusrattenbestrijding in Noord-Holland”;
- De intensivering van de muskusrattenbestrijding in 2009 af te sluiten conform het
GS besluit van 19 april 2005, d.w.z. dat in 2009 voor een half jaar 5 fte bestrijders
boven op de vaste formatie ingezet kunnen worden;
- Conform de bevindingen in bovengenoemd rapport de directie Beheer en
Uitvoering opdracht te geven de efficiency van de bestrijdingsorganisatie te
vergroten wat tot uiting komt in ongeveer 1000 velduren per bestrijder eind 2009
en de vangststrategieën op het aantal bestrijders aan te passen;
- Voor 2009 verder geen extra fte voor deze bestrijding in te zetten, met
uitzondering van situaties waarin sprake is van een populatie-explosie;
- De waterschappen, die de intensivering voor 1/3 meefinancieren en de
bestrijdingstaak in de toekomst gaan overnemen, in een bestuurlijk overleg
hierover te informeren.
- Provinciale staten per brief te informeren.

24.
Verdringingsreeks Amstelland Het college besluit:
- de reactie op de zienswijze die naar voren is gebracht tegen het ontwerpbesluit tot
wijziging van de Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 in
beginsel vast te stellen;
- de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit tot wijziging van de
Verordening waterhuishouding Amstel, Gooi en Vecht 2002 (met bijlagen) in
beginsel vast te stellen;
- de reactie op de naar voren gebrachte zienswijze en de statenvoordracht met
bijlagen om advies voor te leggen aan de Provinciale Planologische Commissie
door middel van brief;
- de portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht en het bijbehorende
ontwerpbesluit zo nodig redactioneel aan te passen;
- de statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming te doen toekomen aan
Provinciale Staten door middel van brief;
- Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht te machtigen namens GS van
Noord-Holland belanghebbende te informeren over de reactie op de zienswijze.
25.
Incidentele subsidie aan
Dream Amsterdam

Het college besluit:
- In te stemmen met een incidentele subsidie aan Dream Amsterdam.
- De incidentele subsidie te financieren uit de post onvoorziene uitgaven.
- Bovenstaande via de begrotingswijziging NJN ter besluitvorming aan PS voor te
leggen.
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26.
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
- Legaliseren van een binnen rijbak voor paarden met daarin paardenboxen ten
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
behoeve van een paardenpension aan de Kromme Spieringweg 274 te Vijfhuizen,
gemeente Haarlemmermeer,
- Realiseren zorgtuinderij aan de Westdijk 1A te Waarland, gemeente Harenkarspel,
- Reconstructie/bouw beschuitstoren en zes woningen aan de Dorpsstraat 125/135 te
Wormer, gemeente Wormerland,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Dorp, gemeente Blaricum,
- Bestemmingsplan Poort van Wormer, gemeente Wormerland,
- Bestemmingsplan De Aker IV, gemeente Amsterdam,
- Bestemmingsplan Hoofddorp Overbos 2007, gemeente Haarlemmermeer,
- Bestemmingspan “ Nieuwebrug 2006” , gemeente Haarlemmermeer,

27.
Budgettair neutrale wijziging
productenraming 2008 (6)

28.
Verslag MIPIM 2008

29.
Verslag Handelsmissie
Californie VS

30.
Vaststelling subsidieplafonds
Besluit Locatiegebonden
Subsidies 2008

Het college besluit:
- de voorgestelde budgettair neutrale wijziging van de productenraming 2008 vast te
stellen;
- PS met brief hierover te informeren.

Het college besluit:
- Het verslag inzake deelname provincie Noord-Holland aan MIPIM 2008 vast te
stellen
- Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
1. Het verslag van de handelsmissie naar Califormie VS vast te stellen
2. Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
1. de volgende subsidieplafonds voor het Besluit Locatiegebonden Subsidies in 2008
vast te stellen:
• voor locatiesubsidie aan de gemeente Alkmaar: € 802.672,-;
• voor locatiesubsidie aan de gemeente Haarlem: € 1.493.345,-;
• voor locatiesubsidie aan de gemeente Hilversum: € 695.604,-;
• voor locatiesubsidie voor toevoegingen aan de woningvoorraad op
financieel moeilijke locaties met een aangetoond tekort in de overige
gemeenten in de betrokken drie regio’s, conform artikel 5 lid 1.a van
de deelverordening: € 2.600.937,-.
• Voor locatiesubsidie voor doorlichting van de grondexploitaties van
financieel lastige locaties en externe advisering om stagnatie bij de
voorbereiding van bouwplannen te voorkomen in de overige
gemeenten in de betrokken drie regio’s conform artikel 5 lid 1.b. en
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2.
3.

4.
5.
6.

31.
Startnotitie dijkversterking
Markermeerdijk Hoorn-Edam

32.
Waddenzee, vergadering
RCW 26 juni 2008

33.
Vaststelling hydraulische
randvoorwaarden eerste
toetsing regionale
waterkeringen en
voortgangsrapportages 20062007

1.c. van de deelverordening: € 150.000,-.
De maximale bijdrage voor een financiële doorlichting te bepalen op maximaal
€ 3750,- voor een standaard project en € 4750,- voor een complex project.
De maximale bijdrage voor een actualisatie van een standaard financiële
doorlichting te bepalen op € 1000,-. Voor een complexe financiële doorlichting op
€ 1500,-.
De maximale bijdrage aan externe advisering te bepalen op € 20.000,- per project
en € 200,- per woning.
De betrokken gemeenten te informeren over de vastgestelde subsidieplafonds voor
2008 en de mogelijkheden tot het indienen van aanvragen.
De subsidieplafonds in het provinciaal blad te publiceren.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de Startnotitie m.e.r. omringkade Marken van Rijkswaterstaat
en te constateren dat deze op hoofdlijnen overeenkomt met het provinciale en
rijksbeleid inzake waterkeringszorg;
2. de m.e.r. procedure voor de omringkade Marken te starten;
3. Rijkswaterstaat Noord-Holland per bijgaande brief hiervan op de hoogte te stellen;
4. de Commissie MER, de gemeente Waterland en andere wettelijke adviseurs
formeel de startnotitie en bijbehorende documenten toe te sturen en hen advies voor
de richtlijnen te vragen.
5. over te gaan tot publicatie in dag- en weekbladen van de inspraaktermijn op de
startnotitie en de onder 4 genoemde bestuursorganen te verzoeken de startnotitie na
de zomervakantie voor de duur van 6 weken ter visie te leggen.
6. de gedeputeerde Water te machtigen om deze tervisielegging voor te bereiden en de
betrokken instanties schriftelijk op de hoogte te stellen van het GS-besluit.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Regionaal College
Waddengebied (RCW) van 26 juni 2008.
2. In te stemmen met het convenant regelend de financiële verhoudingen van het
Regionaal College Waddengebied.
3. Gedeputeerde Kruisinga te machtigen dit convenant namens het college te
onderteken.

Het college besluit:
1. het maatgevend boezempeil als onderdeel van de hydraulische randvoorwaarden
voor de eerste globale toetsing regionale waterkeringen voor het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht (voor zover bevoegd), zoals opgenomen in bijlage I bij dit
besluit, vast te stellen;
2. de gebruikte methodes van de waterschappen om te komen tot de lokale toeslagen
(scheefstand door langsopwaaiing) goed te keuren;
3. kennis te nemen van de voortgangsrapportages regionale waterkeringen van de
waterschappen 2006/2007 (zie bijlage II bij dit besluit).
4. de Gedeputeerde Water te mandateren de waterschappen van dit besluit in kennis te
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stellen;

34.
Muskusrattenbestrijding

35.
Verkiezingen nieuwe
gemeente Bloemendaal

36.
Vaststellen grensbeschrijving
nieuwe gemeente
Bloemendaal

Het college besluit:
1. Het uitvoeringsplan muskusrattenbestrijding Noord-Holland 2008 vast te stellen;
2. Het uitvoeringsplan ter kennisname aan te bieden aan de dagelijkse besturen van de
waterschappen in Noord-Holland.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 55, eerste lid van de Wet arhi en artikel 8, eerste lid van de
Gemeentewet, het aantal raadsleden voor de nieuwe gemeente Bloemendaal te
bepalen op 19;
2. De datum, waarvoor het onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde
raadsleden dient te geschieden, zoals bedoeld in artikel 56, tweede lid van de Wet
arhi, te bepalen op 11 december 2008;
3. De data voor de kandidaatstelling en de stemming, als bedoeld in artikel 55, tweede
lid van de Wet arhi, te bepalen op respectievelijk 7 oktober 2008 en 19 november
2008;
4. De datum, waarvoor de indeling in stemdistricten en de benoeming van de leden en
de plaatsvervangende leden van de hoofdstembureaus en de benoeming van de
leden en de plaatsvervangende leden van de stembureaus dienen plaats te vinden,
zoals bedoeld in artikel 55, zesde lid van de Wet arhi, te bepalen op 7 oktober 2008;
5. De datum, waarop burgemeester en wethouders van de gemeente Bennebroek een
opgave dienen in te zenden van de geregistreerde, kiesgerechtigde personen, zoals
bedoeld in artikel 54, eerste lid van de Wet arhi, vast te stellen op 16 september
2008;
6. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om op grond van artikel 55, derde lid
van de Wet arhi te besluiten tot afwijking van de termijnen bedoeld in de artikelen
G1, achtste lid, G2, achtste lid, G3, eerste lid, G4, derde lid en G5, tweede lid van
de Kieswet;
7. Dit besluit te zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeenten
Bennebroek en Bloemendaal, de kiesraad en het centraal stembureau te Haarlem.

Het college besluit:
I: De grens van de nieuwe gemeente Bloemendaal als volgt vast te
stellen:
A. Grens met Velsen
Vanaf het snijpunt van de grens tussen de op te heffen gemeente
Bloemendaal en de gemeente Velsen met de grens van de
provincie Noord-Holland volgt de nieuwe grens de huidige grens
tussen de op te heffen gemeente Bloemendaal en de gemeente
Velsen tot aan het snijpunt van de huidige grenzen van de op te
heffen gemeente Bloemendaal en de gemeenten Velsen en
Haarlem.
B. Grens met Haarlem
Vanaf het onder A. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe
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grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente
Bloemendaal en de gemeente Haarlem tot aan het snijpunt van
de huidige grenzen van de op te heffen gemeente Bloemendaal
en de gemeenten Haarlem en Heemstede.
C. Grens met Heemstede
Vanaf het onder B. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe
grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeenten
Bloemendaal en Bennebroek en de gemeente Heemstede tot aan
het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen
gemeente Bennebroek en de gemeenten Heemstede en
Haarlemmermeer.
D. Grens met Haarlemmermeer
Vanaf het onder C. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe
grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente
Bennebroek en de gemeente Haarlemmermeer tot aan het
snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente
Bennebroek en de gemeenten Haarlemmermeer en Hillegom.
E. Grens met Hillegom
Vanaf het onder D. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe
grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeenten
Bennebroek en Bloemendaal en de gemeente Hillegom tot aan
het snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen
gemeente Bloemendaal en de gemeenten Hillegom en
Noordwijkerhout.
F. Grens met Noordwijkerhout
Vanaf het onder E. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe
grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente
Bloemendaal en de gemeente Noordwijkerhout tot aan het
snijpunt van de huidige grenzen van de op te heffen gemeente
Bloemendaal en de gemeenten Noordwijkerhout en Zandvoort.
G. Grens met Zandvoort
Vanaf het onder F. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe
grens de huidige grens tussen de op te heffen gemeente
Bloemendaal en de gemeente Zandvoort tot aan het snijpunt van
de huidige grens tussen de op te heffen gemeente Bloemendaal
en de gemeente Zandvoort met de grens van de provincie NoordHolland aan de Noordzee.
H. Grens met de Noordzee
Vanaf het onder G. laatstgenoemde snijpunt volgt de nieuwe
grens de huidige grens van de provincie Noord-Holland aan de
Noordzee tot aan het onder A. eerstgenoemde snijpunt.
II:
Dit besluit te publiceren in het Provinciaal blad en te bepalen dat
dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de publicatie ervan.
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III: Een afschrift van dit besluit te zenden aan de Minister van BZK,
gedeputeerde staten van Zuid-Holland, de colleges van de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede,
Hillegom, Noordwijkerhout, Velsen en Zandvoort, alsmede aan het
Kadaster.

37.
Mandaatbesluit LNV Dienst
Landelijk Gebied NoordHolland 2008-2013

38.
Benoeming leden ILG
gebiedscommissies

39.
Mandaat convenant
nalevingstrategie
natuurwetgeving

40.
Toetsing rampenplannen

41.
Toetsing crisisbeheersingplan
Aalsmeer

42.
Toetsing crisisbeheersingplan
Uithoorn

43.
Toetsing crisisbeheersinplan
Ouder-Amstel

Het college besluit:
1. Het Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied Noord-Holland 2008-2013 vast
te stellen.
2. DLG middels brief op de hoogte te stellen van het vastgestelde Mandaatbesluit.

Het college besluit:
1. Voorgestelde vertegenwoordigers voor ILG gebiedscommissies te benoemen.
2. De voorgestelde vertegenwoordigers plus de gerelateerde ILG gebiedscommissies
te informeren over het genomen besluit middels brieven.

Het college besluit:
1. De voorzitter van het IPO - de heer Franssen – te mandateren tot ondertekening van
het convenant nalevingstrategie natuurwetgeving, onder voorbehoud dat het IPO en
LNV tot overeenstemming komen over een tekstaanpassing over facilitering van
provincies in zake het werken met digitale dossiers.

Het college besluit:
1. de toetsingsbrieven met betrekking tot de rampenplannen van de gemeenten
Bergen, Castricum, Heiloo en Drechterland vast te stellen;
2. Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
1. de toetsingsbrief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer vast
te stellen;
2. de brief te sturen aan de gemeente Aalsmeer;
3. Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
- de toetsingsbrief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn vast
te stellen;
- de brief te sturen aan de gemeente Uithoorn;
- Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
- de toetsingsbrief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer vast
te stellen;
- de brief te sturen aan de gemeente Aalsmeer;
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44.
Toetsing crisisbeheersinplan
Diemen

45.
Programma en verslag van de
ambtsbezoeken van de cvdK
aan de gemeente Muiden en
Zijpe

46.
Verhoging Subsidieplafond
Jeugdzorg 2008

47.
Vaststelling deelverordening
Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap NoordHolland 2008

48.
Beslissing op bezwaar

49.
Ondertekening Routeakkoord
Staande Mast Route

50.
Uitvoeringsprogramma veren
provincie Noord-Holland

Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
- de toetsingsbrief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen vast te
stellen;
- de brief te sturen aan de gemeente Diemen;
- Provinciale Staten hierover te informeren.

Het college besluit:
Kennis te nemen van de programma’s en verslagen van de op 23 en 30 mei 2008 door
de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoeken aan de gemeenten Muiden
en Zijpe en kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane
toezeggingen.

Het college besluit:
het subsidieplafond jeugdzorg 2008 te verhogen met € 1.429.685,het besluit te publiceren in het provinciaal blad

Het college besluit:
1. De deelverordening Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland 2008
vast te stellen en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de leden van de
Provinciale Staten.
2. De deelverordening na vaststelling door PS in het provinciaal blad te publiceren.
3. Gemeenten na vaststelling door PS te informeren over de deelverordening.
4. Aan de leden van Provinciale Staten voor te stellen bij de integrale afweging bij de
Najaarsnota 2008 en de Lentenota 2009 het benodigde budget op te nemen.
5. Na vaststelling van de Najaarsnota 2008 de subsidieplafonds vast te stellen en deze
te publiceren in het provinciaal blad.

Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaar te ontvangen;
2. conform het advies van de HAC dit bezwaar ongegrond te verklaren;
3. de bestreden beslissing met kenmerk 2007-47980 in stand te laten.

Het college besluit:
a. kennis te nemen van het routeakkoord voor de staande mast route tussen het
IJsselmeer en de Deltawateren;
b. het routeakkoord te ondertekenen;
c. te onderzoeken of de bedieningstijden op de zondag verruimd kunnen worden.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma “investeringen in veerverbindingen
Provincie-Noord-Holland” (zie bijlage 1);
2. Op grond van artikel 4:23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht
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3.

subsidies te verlenen aan 10 aanvragers voor een totaal bedrag van maximaal
€816.600 (zie bijlage 1) voor pontveren;
In afwijking van artikel 3, sub m, van het algemeen mandaatbesluit GS, sector
subsidies te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

51.
Ontwikkeling NAM-kade
Velsen

Het college besluit:
a. Het College van B&W van de gemeente Velsen per brief te informeren over het
standpunt van de provincie ten aanzien van de ontwikkeling en uitgifte van het
bedrijventerrein Grote Hout in het algemeen, en wat betreft het kadeterrein in het
bijzonder;
b. De gemeente in deze brief op te roepen tot nader overleg.
De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

G. Schokker
R. Fillet
L. van Hees
A. Hespe
M. Lansdaal
J. Duivenvoorde
K. Grevers
J. Duin
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