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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 augustus 2009
Onderwerp

1.
Reactie op concept
ontwikkelingsvisie NVUtrecht 2015-2030

2.
Concept- visie Heel de
Heuvelrug

3.
ProvinciaalMilieubeleidsPlan
(PMP) (Nota van
Beantwoording, aangepast
PMP, meerjarig
uitvoeringsprogramma 20092013)

4.
Aanvraag derde tranche
VROM gelden voor de
uitvoering van het
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (RSL)
Noordvleugel

Besluit

Het college besluit:
− Kennis te nemen van de concept-ontwikkelingsvisie NV-Utrecht 2015-2030.
− In te stemmen met de daarin verwoorde woon- en werkopgave voor Gooi en
Vechtstreek.
− In te stemmen met de verwoording van de Schaalsprong Almere in de visie
− In te stemmen met het opnemen van de regio Gooi en Vechtstreek in de
ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030, maar vast te stellen dat de
uitwerking van deze regio plaats heeft in de gebiedsagenda- MRA t.b.v. het MIRT.
− In de brief aan de voorzitter van de NV-Utrecht, hem van de reactie van het college
op de hoogte te stellen en deze brief in afschrift te sturen aan de voorzitter van
Gewest Gooi en Vechtstreek.
− PS in kennis te stellen van het besluit van GS middels brief van GS aan PS.
Het college besluit:
− In te stemmen met de concept-visie “Heel de Heuvelrug: ontdek het palet!” onder
voorbehoud van een positief advies van de ILG-commissie op 27 augustus;
− De portefeuillehouder te mandateren de stuurgroep ‘Heel de Heuvelrug’ per brief
de volgende reactie te sturen en daarbij te betrekken de reactie van de ILGgebiedscommissie:
- Met instemming hebben wij kennis genomen van de visie;
- In het definitieve stuk willen we dat de samenhang van de Heuvelrug
beter naar voren komt;
- Het vervolgtraject dient in het huidige inhoudelijke en financiële kader
van het ILG te passen.
− De portefeuillehouder te mandateren via ambtelijke weg tekstuele wijzigingen door
te geven.

Het college besluit:
1. De Nota van Beantwoording en daaruit volgende aanpassingen van het PMP vast te
stellen.
2. De overige (redactionele) aanpassingen van het PMP vast te stellen.
3. Het Meerjarig Uitvoeringsprogramma(MUP) 2009-2013 vast te stellen.
4. De Nota van Beantwoording aan de insprekers te versturen.
5. Kennis te nemen van de notities die antwoord geven op vragen uit WAMEN d.d. 11
mei 2009 (bijlage 4, 5 en 6).
6. Het definitieve PMP en het MUP ter vaststelling aan Provinciale Staten aan te
bieden.

Het college besluit:
− De financiële onderbouwing voor de derde tranche rijksbijdrage aan het RSL
Noordvleugel vast te stellen.
− De minister van VROM te verzoeken de derde tranche van de rijksbijdrage
beschikbaar te stellen.

5.
Vaststelling Aanvulling op het Het college besluit:
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Besluit

geactualiseerde Regionaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit Noordvleugel

1.

2.
3.
4.
5.

6.
EXINH: maatregelen
Dynamisch
Verkeersmanagement (DVM)
A8-A9

7.
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010

8.
Beantwoording statenvragen
(44) van de Statenleden de
heer Schraal en mevrouw
Zeeman (CDA) over de infra
antidiscriminatievoorzieningen

De notitie ‘Aanvulling op het geactualiseerde RSL Noordvleugel’, met de daarin
opgenomen ruimtelijke en infrastructurele projecten en voorgenomen maatregelen,
vast te stellen;
De ‘Aanvulling op het geactualiseerde RSL Noordvleugel’ ter informatie naar de
commissie WAMEN te sturen;
De ‘Aanvulling op het geactualiseerde RSL Noordvleugel’ middels brief aan de
minister van VROM aan te bieden;
De ‘Aanvulling op het geactualiseerde RSL Noordvleugel’ middels brief aan de
RSL partners aan te bieden;
De verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Heller te machtigen tot het aanbrengen
van eventuele noodzakelijke vorm- en inhoudelijke wijzigingen zonder financiële
consequenties.

Het college besluit:
1. In het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) Programma
Weginfrastructuur de voordracht “EXINH: Verkeersmanagement A8-A9” en
ontwerpbesluit vast te stellen.
2. Provinciale Staten voor te stellen
a. in het kader van de Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H)
programma Weginfrastructuur t.b.v. het project Verkeersmanagement A8A9 voor de benoemde maatregelen een krediet beschikbaar te stellen van €
3.771.500 waarvan:
o € 2,7 miljoen te storten in het Fonds BONRoute t.b.v.
vermeerdering van de regionale middelen voor maatregelen
door de Provincie (eigen activa) en gemeente Zaanstad met een
rijksbijdrage (Quick Wins).
o € 1.071.500 aanleg fietstunnel N246 (eigen activa).
b. het onder a. genoemd krediet te activeren (25 jaar; rente 5%) en de
daarmee samenhangende kapitaallasten te dekken te dekken t.l.v. de
bestemmingsreserve EXIN-H. compartiment kapitaallasten.
3. De voorliggende voordracht en ontwerpbesluit ter besluitvorming toe te sturen aan
Provinciale Staten.

Het college besluit:
− de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998 met ingang van 1 januari
2010 in te trekken;
− de Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 2010 vast te stellen;
− de ontwerpstatenvoordracht, het ontwerpbesluit en de ontwerpverordening vast te
stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten;
− na vaststelling door Provinciale Staten de Grondwaterheffingsverordening NoordHolland 2010 te publiceren in het Provinciaal blad en de besluitvorming daarover te
publiceren in diverse dag- en weekbladen.

Het college stelt de antwoorden vast.
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9.
Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV)
Verdeelsleutel en status
gemeenten

10.
Concept Provinciaal
Beleidskader ISV-3 (20102014)

11.
Subsidieverlening Artiance
projecten Website
“Cultuurkids” en “Interne
Cultuur Coördinator
trainingen”

12.
Bekostiging RTV NoordHolland 2008

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde opbouw van de verdeelsleutel ISV-3 voor de
verdeling van de ISV middelen voor de niet-rechtstreekse gemeenten in NoordHolland.
2. Vooralsnog de huidige status van de niet-rechtstreekse programma- en
notitiegemeenten niet te wijzigen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept van het Provinciaal Beleidskader
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2010-2014 (ISV-3).
2. In te stemmen met de voorgestelde provinciale beleidsprioriteiten.
3. In te stemmen met de handreiking voor gemeenten bij het opstellen van hun ISV
programma’s en projecten.
4. De sectormanager RI te mandateren om de niet-rechtstreekse gemeenten door
middel van bijgevoegde brief te informeren over het concept-beleidskader, de
handreiking, de status van de gemeente in ISV verband en de (indicatieve)
verdeling van het ISV budget 2010-2014.
5. Het Provinciaal beleidskader ISV-3 ter vaststelling aan Provinciale Staten voor te
leggen.

Het college besluit:
1. Aan Stichting Artiance te Alkmaar een subsidie te verlenen van maximaal €
20.000,- voor het onderhoud en beheer van de website “Cultuurkids” in 2009.
2. Aan de Stichting Artiance te Alkmaar een subsidie te verlenen van maximaal €
71.597,-- voor de realisering van 9 trainingen “Interne Cultuur Coördinator” in
2009 met uitloop in het schooljaar 2009-2010.
3. De Sectormanager SHV/SUB te mandateren deze subsidies op basis van artikel 1,
lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen.

Het college besluit:
1. De volgende besluiten tot subsidieverlening op grond van de Mediawet in 2008 aan
RTV Noord-Holland in te trekken:
-verlening boekjaarsubsidie d.d. 21 januari 2008, kenmerk 2007-73881;
-wijziging periodieke subsidie d.d. 11 september 2008, kenmerk 2008-50604;
2. RTV Noord-Holland voor 2008 op grond van artikel 107 van de Mediawet (oud;
komt overeen met huidig artikel 2.170 Mediawet 2008) te bekostigen voor kosten
die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de regionale publieke
omroepdienst;
3. De hoogte van de bij punt 2 genoemde bekostiging vast te stellen op een bedrag van
€ 13.945.231,00 , welk in 2008 reeds is uitbetaald aan RTV Noord-Holland;
4. Kennis te nemen van de door RTV Noord-Holland toegezonden stukken voor de
subsidie-vaststelling over 2008;
5. Het bestuur van RTV Noord-Holland hierover te informeren met brief.

13.
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 oprichten van drie windturbines op het perceel aan de Reyndersweg te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Velsen-Noord, gemeente Velsen,
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Voor het bouwen van een woning met garage aan de Westergeest 65 te Uitgeest,
gemeente Uitgeest,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Naarden” , gemeente Naarden,
−

14.
Voordracht gedeputeerde R.
Meerhof tot voorzitter van 6
Noord-Hollandse
recreatieschappen

Het college besluit:
1. Gedeputeerde Meerhof voor te dragen als voorzitter van de dagelijkse en algemene
besturen van de recreatieschappen Alkmaarder- en Uitgeestermeer,
Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Landschap Waterland, Spaarnwoude
en ‘t Twiske en als lid van het dagelijks en algemeen bestuur van het Plassenschap
Loosdrecht e.o.
2. Gedeputeerde Bond voor te dragen als plaatsvervanger van gedeputeerde Meerhof;
3. De algemene besturen van de recreatieschappen Alkmaarder en Uitgeestermeer,
Geestmerambacht, Groengebied Amstelland, Landschap Waterland, Spaarnwoude
en ’t Twiske door middel van bijgaande brief te verzoeken de gedeputeerden
Meerhof en Bond te benoemen tot respectievelijk voorzitter en plaatsvervangend
voorzitter van de algemene en dagelijkse besturen van de recreatieschappen
Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Geestmerambacht, Groengebied Amstelland,
Landschap Waterland, Spaarnwoude en ’t Twiske.
4. Het algemeen bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o. door middel van
bijgaande brief te verzoeken de gedeputeerden Meerhof en Bond te benoemen tot
respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van het dagelijks en algemeen bestuur
van het Plassenschap Loosdrecht e.o.

15.
Toepassen uitzonderingsregels Het college besluit:
aanbestedingen
− Een uitzondering te maken op de provinciale aanbestedingsregels door niet 3voudig onderhands aan te besteden, maar het databeheer bewegwijzering te laten
uitvoeren door de Stichting Bewegwijzering Nederland.
16.
Vaststelling subsidieplafonds
Besluit Locatiegebonden
Subsidies 2009

Het college besluit:
1. de volgende subsidieplafonds voor de uitvoering van het Besluit Locatiegebonden
Subsidies in 2009 op te hogen:
• het subsidieplafond voor de gemeente Haarlem naar: € 678.346, -;
• het subsidieplafond voor de overige gemeenten voor locatiegebonden
subsidies conform artikel 5 lid 1 onder a van de uitvoeringsregeling
locatiegebonden subsidies Noord-Holland 2009 naar € 1.901.808, -;
• het subsidieplafond voor locatiegebonden subsidies conform artikel 5
lid 1 onder b en c van de uitvoeringsregeling locatiegebonden
subsidies Noord-Holland 2009 naar € 150.000, -.
2.

Van deze bovenstaande € 150.000, - in 2009 voor de overige gemeenten volgens
artikel 9 lid 1 van de uitvoeringsregeling locatiegebonden subsidies Noord-Holland
2009 de volgende maximale bedragen per aanvraag aan te houden:
• standaarddoorlichting op kosten en opbrengsten: € 3.000, -;
• complexe doorlichting op zowel kosten als opbrengsten: € 5.500, -;
• complexe doorlichting op kosten of opbrengsten: € 4.250, -;
• hernieuwde doorlichting voor ongewijzigd plan en plandata in
sociale sector: € 1.250, -;
• hernieuwde doorlichting voor ongewijzigd plan en plandata in
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

marktsector:
€ 2.500, -;
• externe advisering bij stagnatie in de planvoorbereiding: een bedrag
van maximaal € 400, - per woning met een maximum van € 20.000, per project.
de prioriteitscriteria, zoals genoemd in artikel 8 onder lid 1 van de
uitvoeringsregeling locatiegebonden subsidies Noord-Holland 2009, voor 2009 te
wijzigen in:
a. met de woningbouw zal binnen een jaar worden gestart (1 punt);
b. de woningbouw zal binnen twee en een half jaar zijn voltooid (2 punten);
c. het betreft een project met een aangetoond tekort door hoge grondkosten
(2 punten);
d. het betreft een project dat dankzij de BLS-bijdrage versneld in uitvoering
zal worden genomen (1 punt);
e. voor het woningbouwproject is al in het voorafgaande jaar een aanvraag
ingediend, onder vermelding van het zelfde jaar van start van de bouw (1
punt);
f. het aangetoonde tekort per woning is kleiner dan het tekort van andere
aanvragen.
de termijn voor indiening van subsidie- aanvragen voor de gemeente Haarlem vast
te stellen op uiterlijk 1 oktober 2009.
de termijn voor indiening van aanvragen voor de overige gemeenten om een
subsidie als bedoeld in artikel 5, lid 1 onder a van de uitvoeringsregeling
locatiegebonden subsidies vast te stellen op uiterlijk 1 oktober 2009.
de termijn voor indiening van aanvragen voor de overige gemeenten om een
subsidie als bedoeld in artikel 5, lid 1 onder b en c vast te stellen op uiterlijk 31
december 2009.
de betrokken gemeenten te informeren over:
− de opgehoogde subsidieplafonds voor 2009;
− de wijziging van artikel 8 onder lid 1 van de uitvoeringregeling
locatiegebonden subsidies Noord-Holland 2009;
− de mogelijkheden tot het indienen van aanvragen.
in het provinciaal blad de volgende besluiten te publiceren:
− de opgehoogde subsidieplafonds;
− de wijziging van artikel 8 onder lid 1 van de uitvoeringregeling
locatiegebonden subsidies Noord-Holland 2009.

Subsidie eigenbouw
9.

De door het Rijk ontvangen prestatiesubsidie voor de stimulering van eigenbouw ad
€ 132.800, - aan de onderstaande door het Rijk aangegeven gemeenten als subsidie
te verlenen:
1. gemeente Castricum: € 17.360, -;
2. gemeente Graft-De Rijp: € 6.080, -;
3. gemeente Langedijk: € 26.560, -;
4. gemeente Bloemendaal: € 1.520, -;
5. gemeente Blaricum: € 12.240, -;
6. gemeente Bussum: € 4.240, -;
7. gemeente Wijdemeren: € 43.760, -;
8. gemeente Laren: € 14.880, -;
9. gemeente Muiden: € 6.160, -.
10. De sector Subsidies conform de (onder) mandaatregeling uitvoering te laten geven
aan besluit 9.
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

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

tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

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

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. 25-08-2009 openbaar
Datum:25-08-2009

