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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 juni 2009
Onderwerp

1.
Bodemvisie Noord-Holland
2009-2013

2.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer
Bruijstens (Ouderenpartij
NV/VSP) over het onderwerp
“Kredietcrisis en provinciale
financiën (39)
3.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer
Bruijstens (Ouderenpartij
NV/VSP) over Landsbanki
deposito’s (42)
4.
Concept Beeldkwaliteitsplan
Westfriese Omringdijk

5.
Aanpassing 4
Uitvoeringsregelingen cultuur

6.
Uitvoeringsregeling
jongereninitiatieven NoordHolland 2009

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013
2. De Bodemvisie Noord-Holland ter bespreking voor te leggen aan de PS-commissie.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. het Beeldkwaliteitsplan Westfriese Omringdijk vast te stellen.
2. de ontwerpprincipes uit het Beeldkwaliteitsplan voor ingrepen die het dijklichaam
raken uit te werken in de provinciale monumentenverordening.
3. de ontwerpprincipes met betrekking tot de omgeving van de dijk (ruimtelijke
context) uit te werken in het te vernieuwen Beleidskader Landschap en
Cultuurhistorie. Dit als uitwerking van het provinciaal belang in de Structuurvisie
Noord-Holland 2040.
4. akkoord te gaan met het starten van een vervolgtraject voor o.a. gemeenten,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, natuur en landschapsorganisaties
over de doorwerking van dit Beeldkwaliteitsplan op lokaal schaalniveau.

Het college besluit:
1. De volgende Uitvoeringsregelingen vast te stellen.
- Uitvoeringsregeling cultuureducatie: flitsregeling basisscholen 2009-2012.
- Uitvoeringsregeling cultuureducatie: samenwerkingsprojecten 2009-2012.
- Uitvoeringsregeling cultuureducatie: producties professionele podiumkunsten 20102012.
- Uitvoeringsregeling amateurkunst 2009-2012.
2. Provinciale Staten hierover te informeren middels brief.
3. De uitvoeringsregelingen te publiceren in het Provinciale blad.
4. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van enkele redactionele wijzigingen.

Het college besluit:
- Het ontwerp voor de Uitvoeringsregeling jongereninitiatieven Noord-Holland 2009
vast te stellen;
- Op de voet van artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht mogelijk te maken
dat subsidieaanvragen digitaal worden ingediend door middel van het uploaden van
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Besluit

-

7.
Uitvoeringsregeling
“Kleinschalig wonen voor
kwetsbare doelgroepen”
Noord-Holland 2009

8.
Uitvoeringsregeling “Wonen,
Welzijn en Zorg NoordHolland 2009

9.
Beantwoording statenvragen
van het Statenlid de heer van
Oeveren (PvdD) over Brug
open motor af (40)
10.
Vaststellen programma BDU
Gedragsbeïnvloeding
Verkeersveiligheid 2009

11.
Concept- Programma van

een filmpje op de website “www.gaanwedoen.tv” ;
Het subsidieplafond voor 2009 vast te stellen op € 30.000,- ;
De periode waarin in 2009 subsidieaanvragen kunnen worden ontvangen vast te
stellen op de periode tussen 7 september en uiterlijk 24 oktober 2009;
De Uitvoeringsregeling, de periode waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden
ontvangen en het subsidieplafond voor 2009 te publiceren in het Provinciaal Blad.
De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van enkele redactionele
wijzigingen.

Het college besluit:
1. De Uitvoeringsregeling “Kleinschalig wonen voor kwetsbare doelgroepen” NoordHolland 2009 vast te stellen;
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling “Kleinschalig wonen voor
kwetsbare doelgroepen “ Noord-Holland 2009 vast te stellen op € 200.000,-.
3. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van enkele redactionele
wijzigingen.

Het college besluit:
1. De Uitvoeringsregeling “Wonen, Welzijn en Zorg” Noord-Holland 2009 vast te
stellen.
2. Het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling “Wonen, Welzijn en Zorg”NoordHolland 2009 voor het jaar 2009 vast te stellen op € 300.000,-.
3. In het kader van de actieve informatieplicht, de Uitvoeringsregeling door middel
van brief aan PS te sturen.
4. De portefeuillehouder te machtigen tot het doen van enkele redactionele
wijzigingen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Het subsidieplafond ten behoeve van het programma BDU Gedragsbeïnvloeding
Verkeersveiligheid 2009 op te hogen van nul euro (GS-besluit: 2008-61351) naar
€ 960.608,-.
2. De prioritering van zowel de gehonoreerde als de reserve projecten, de afgewezen
projecten en de maximale financiële bijdrage per project, zoals in de bijlagen is
weergegeven, vast te stellen.
3. Het totaalbedrag aan in te zetten middelen op het programma BDU
Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2009 en het opgehoogde subsidieplafond
te publiceren in het Provinciaal Blad.
4. Over te gaan tot subsidiëring van de subsidieaanvragen die daarvoor, volgens de
prioritering, in aanmerking komen.
5. Provinciale Staten middels brief te informeren over de vaststelling van het
programma BDU Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid 2009.

Het college besluit:
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Eisen openbaar vervoer Gooi
en Vechtstreek

1.

2.

3.
4.
5.
12.
Verlening subsidie op de voet
van artikel 1, tweede lid van
de AsN 2009 voor het
opstellen van het Windplan
Wieringermeer

Het concept-Programma van Eisen met bijlagen en toelichting ten behoeve van de
aanbesteding van de concessie Gooi en Vechtstreek 2011-2019 vast te stellen, met
daarin:
a. Invoering van Regionet Hilversum – Huizen – Amsterdam;
b. Tariefdifferentiatie vanaf 2013;
Naast de reguliere exploitatiebijdrage uit het exploitatiebudget openbaar vervoer
voor twee jaar een jaarlijkse aanvullende exploitatiebijdrage van € 400.000,-(prijspeil 2010) beschikbaar te stellen;
Het concept-Programma van Eisen ter advisering te sturen aan de leden van de
Commissie Consumentenorganisaties Gooi en Vechtstreek;
Het concept-Programma van Eisen ter reactie te sturen aan de gemeenten in Gooi
en Vechtstreek en de naburige OV-autoriteiten;
PS middels brief te informeren.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening NoordHolland 2009 een subsidie van € 55.000 verlenen aan de gemeente Wieringermeer
voor het opstellen van Windplan Wieringermeer.
2. Het te verlenen subsidiebedrag ten laste te brengen van de bestemmingsreserve
EXIN-H uit het reeds beschikbaar gesteld budget Windenergiepark
Wieringermeerdijk (DE-01)
3. De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidieverlening verder uit
te voeren.

13.
Het college besluit:
Vaststellen van de
1. De jaarrekening 2008 van het “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie
jaarrekening 2008 van het
Noord-Holland”vast te stellen;
Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen provincie Noord- 2. De vastgestelde jaarrekening 2008 in het kader van de actieve informatieplicht aan
te bieden aan Provinciale Staten.
Holland
14.
Vaststellen ‘Subsidiestelsel
Natuur en Landschapbeheer’
en de bijbehorende
‘Natuurbeheerplannen NoordHolland’

Het college besluit:
1. Het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer vast te stellen, bestaande uit de
Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer, een Uitvoeringsregeling
kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de Index Natuur en Landschap, onder
voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie en op basis van
beschikbare komende rijksgeleden;
2. Het Stelsel in te voeren per 1 januari 2010, waarmee het huidige Programma
Beheer komt te vervallen maar bestaande subsidieverplichtingen worden
uitgediend;
3. 7 Natuurbeheerplannen in ontwerp vast te stellen en deze voor inspraak ter inzage
te leggen;
4. De provincie secretaris te machtigen om redactionele wijzigingen aan te brengen in
de uitvoeringsregeling voorafgaande aan de publicatie;
5. Publicatie van dit besluit en de inspraakperiode voor de Natuurbeheerplannen in het
provinciaal blad;
6. In het kader van de actieve informatieplicht ex artikel 167, tweede lid, van de
Provinciewet, Provinciale Staten te informeren met brief;
7. Tot het uitdoen van een persbericht na vaststelling van de regeling.
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15.
Verlenen subsidie aan drie
bodemsaneringsprojecten

Besluit

Het college besluit:
1. op basis artikel 1, lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2009 subsidie te
verstrekken aan de volgende drie bodemsaneringsprojecten:
a. maximaal € 36.681,- voor project Waterbodemsanering Roeivereniging de
Hoop;
b. maximaal € 238.000,- .voor project Waterbodemsanering Wormer en Jisperveld;
c. maximaal € 25.000,- voor project Samenvoeging BISSEN van drie
milieudiensten.
2. de subsidie voor deze projecten ten laste te doen komen van het budget voor het
Meerjarenprogramma Wet bodembescherming 2005 t/m 2009
3. de sectormanager Subsidies te mandateren de besluiten onder 1 uit te voeren.

16.
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 herontwikkelen van het terrein Veldzicht aan de ’s-Gravelandseweg 22 te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Weesp, gemeente Weesp,
17.
Eerste ontwerp-inpassingsplan Het college besluit:
N242 Smuigelweg- Verlaat
1. Het ontwerp-inpassingsplan “N242 Smuigelweg-Verlaat” 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;
2. 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.
18.
Goedkeuren verdeellijst
herijkingsgelden ISV 2

19.
Goedkeuring
dijkversterkingsplan
Balgzanddijk, conform artikel
7 Wet op de waterkering

Het college besluit:
1. De “Verdeellijst herijkingsgelden ISV 2” goed te keuren en de aanvragende
gemeenten in aanmerking te laten komen voor subsidie ten hoogte van het bedrag
genoemd onder het kopje “Toegekend bedrag ten laste van herijking”.
2. De sector subsidies conform de (onder) mandaatregeling uitvoering te laten geven
aan dit besluit.

Het college besluit:
- het dijkversterkingsplan Balgzanddijk goed te keuren;
- het goedkeuringsbesluit te zenden aan het dagelijks bestuur van het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en dit besluit ter kennisname te
zenden aan de gemeenten Den Helder en Anna Paulowna en Landschap NoordHolland;
- de gedeputeerde Water te machtigen dit goedkeuringsbesluit van GS, het GS-besluit
over de m.e.r.-beoordelingsnotitie van 26 mei 2009 en de verleende vergunningen
gecoördineerd ter visie te leggen.

20.
Subsidieverlening project Kijk Het college besluit:
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op de Dijk

1.
2.
3.

21.
Subsidieverlening Uitwaaier

22.
Subsidie buiten
Uitvoeringsregeling 2009/
Fietspad Boseilanden (NRL)

Aan Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland een subsidie te verlenen van €
40.000,- voor de uitvoering van het project Kijk op de Dijk;
De subsidie van € 40.000,- te dekken uit de begrotingspost Cultuur – Levend
Verleden/Vertellen en Ontsluiten (832.65);
De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidie op basis van artikel 1
lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen.

Het college besluit:
1. Aan Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland een subsidie te verlenen van €
65.100,- voor het produceren en uitgeven van de Uitwaaier in 2009;
2. De subsidie van € 65.100,- te dekken uit de begrotingspost Cultuur – Genieten en
Meedoen (831.71);
3. De sectormanager SHV/SUB te mandateren om deze subsidie op basis van artikel 1
lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen;
4. Provinciale Staten hierover te informeren middels brief.

Het college besluit:
1. Op grond van artikel 1 lid 2 AsN een subsidie te verlenen van € 253.065,88 aan de
gemeente Haarlemmermeer voor het project ‘Fietspad Boseilanden’.
2. De sectormanager Subsidies te mandateren deze subsidie op basis van artikel 1 lid 2
van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen.’
3. PS te informeren met brief.

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

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

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:
4, 5, 6, 7, 8, 20, 21
22
19
9, 10, 11
1, 12, 13, 14, 15
2, 3, 16, 17, 18

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.
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nr. 29.
Rondvraag

* = aangehouden
# = gewijzigd t.o.v.conceptbesluit

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 30-06-09 openbaar
Datum:30-06-09

