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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 maart 2009
Afdeling/onderwerp

1.
Ontwerp Provinciaal
Milieubeleidsplan 2009-2013

2.
Beantwoording statenvraag
van de statenleden, R.E. van
Oeveren en P. van Poelgeest
(PvdD), inzake dierenwelzijn

3.
Vaststelling programma BDU
Kleine Infrastructuur 2009

besluit

Het college besluit:
• het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2013 vast te stellen
conform optie 1 (Het uitvoeren van alle verplichtingen voortkomend uit
wetgeving, besluiten, convenanten etcetera).
• het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2013 conform optie 1
vrij te geven voor de inspraak en gedurende zes weken ter inzage te
leggen.
• het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2013 conform optie 1 te
sturen naar de in Artikel 4.10 van de Wet milieubeheer genoemde
instanties met het verzoek uiterlijk 26 mei 2009 een zienswijze in te
dienen.
• de financiële consequenties van het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan
2009 - 2013 conform optie 1 in de periode van 2010 tot en met 2013
integraal af te wegen bij de Lentenota 2009.
• Provinciale Staten door middel van de bijgevoegde brief te informeren
over het ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2009 - 2013 conform optie
1.
• De portefeuillehouder te machtigen de opmerkingen van het college te
verwerken.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1.

Het subsidieplafond ten behoeve van het programma BDU
Kleine Infrastructuur 2009 op te hogen van nul euro (GS-besluit
2008-61351) naar € 15.490.100,-.
2. Dit subsidieplafond voor het programma BDU Kleine
Infrastructuur 2009 als volgt te verdelen:
• Haarlem-IJmond
€ 6.374.400,• Gooi en Vechtstreek
€ 2.896.200,• Noord-Holland Noord
€ 6.219.500,Noord-Holland Noord wordt uitgesplitst in drie regio’s:
• Kop van NH
€ 1.955.900,• West-Friesland
€ 2.225.600,• Noord Kennemerland
€ 2.038.000,3. De prioritering van de projecten per regio en de maximale
financiële bijdrage per project, zoals in de bijlagen is
weergegeven, vast te stellen.
4. Het totaalbedrag aan in te zetten middelen op het programma
BDU Kleine Infrastructuur 2009 en het opgehoogde
subsidieplafond te publiceren in het Provinciaal Blad.
5. Subsidie te verstrekken ter grootte van € 3.270.000,- ten behoeve
van het project ‘Inrichting Westfriesedijk gemeente Niedorp’
(project ingediend door het HHNK en opgenomen in het
programma BDU Kleine Infrastructuur 2009, regio Kop van
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besluit

6.

4.
Weidevogelvisie

5.
Openstelling regeling
Landbouw met Natuurlijke
Handicap

6.
Implementatie Waterwet

Noord-Holland) gespreid over de jaren 2009 tot en met 2012 met
een jaarlijkse verplichting van € 817.500,-.
Gemeenten en het hoogheemraadschap te verplichten de
projecten, welke op de A-lijst van de verscheidene regio’s staan,
voor 1 november 2009 bij Gedeputeerde Staten te hebben
opgegeven als aanbesteed en opgedragen of in uitvoering
genomen

Het college besluit:
- de Weidevogelvisie Noord-Holland vast te stellen;
- deze visie zijn doorwerking te geven in de in 2009 op te stellen
natuurgebiedsplannen en de Structuurvisie;
- zich in te zetten voor een passende, hogere bijdrage van het ministerie van LNV
voor het weidevogelbeheer en een efficiënte verdeling van de middelen over de
weidevogelprovincies;
- zich in te zetten om vernieuwing te ontwikkelen van het weidevogelbeleid;
- deze visie aan te bieden aan Provinciale Staten via brief.

Het college besluit:
1. De regeling Landbouw met Natuurlijke Handicap met terugwerkende
kracht voor 2008 open te stellen;
2. De regeling Landbouw met Natuurlijke Handicap voor 2009 open te
stellen;
3. De verantwoordelijke gedeputeerde te machtigen namens
Gedeputeerde Staten de opdracht te verstrekken aan de Dienst
Regelingen tot beoordelen en effectueren van aanvragen over 2009
en de in 2008 om budgettaire redenen afgewezen verzoeken;
4. Ten behoeve van het begrotingsjaar 2008 en 2009 een
subsidieplafond vast te stellen van in totaal € 902.964,- minus de
hiervoor aan Dienst Regelingen verschuldigde uitvoeringskosten.
5. De openstellingen en het subsidieplafond te publiceren in het
Provinciaal Blad
6. De verantwoordelijke gedeputeerde te machtigen namens
Gedeputeerde Staten om de subsidieaanvragers die over 2008 een
afwijzing hebben ontvangen over het bovenstaande te informeren;

Het college besluit:
• De volgende ontwerpbesluiten vast te stellen:
o Ontwerp-Waterverordening Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht;
o Ontwerp-Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier;
o Ontwerp-Waterverordening Rijnland;
o Ontwerp-Waterverordening Provincie Noord-Holland;
o Ontwerp-wijziging van het Reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2008;
o Ontwerp-wijziging van het Reglement van bestuur voor het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2008;
• De ontwerpbesluiten ter inzage te leggen;
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besluit
•

•

De desbetreffende ontwerpbesluiten toe te sturen naar de colleges
van dijkgraaf en hoogheemraden van de desbetreffende
hoogheemraadschappen middels brieven, met daarbij het verzoek de
desbetreffende ontwerpbesluiten ter inzage te leggen;
De portefeuillehouder te machtigen zo nodig wijzigingen van
beperkte strekking aan te brengen in de stukken.

7.
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
- Herbouwen en uitbreiden van een restaurant en oprichten van een bedrijfswoning op
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
het perceel aan de Veendijk 3, gemeente Loosdrecht (2009-17193)
- Het legaliseren van het kinderdagverblijf, het oprichten van een buitenschoolse
opvang en het uitbreiden van het gebouw aan de Hildebrandweg 2, gemeente
Haarlem (2009-17831)
- Het uitbreiden aan de achterzijde van de supermarkt aan de Jan van Goyenstraat 2123, gemeente Heemstede (2009-17838)

8.
Benoeming leden
Bezwarencommissie
personeelsbesluiten

9.
Programma ambtsbezoek
cvdK aan de gemeente
Uithoorn op 3 april 2009

10.
Toetsen rampenplannen
gemeenten

11.
Verlagen subsidieplafond
Europese projecten

Het college besluit:
- De heer J.G. Arkes, sectormanager Milieu bij de directie Beleid,
- en mevrouw I.G.D. Beerkens, beleidsadviseur bij de sector Strategie, directie
Beheer en Uitvoering
namens de werkgever te benoemen als plaatsvervangend lid van de
Bezwarencommissie Personeelsbesluiten tot 11 mei 2011.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het programma voor het ambtsbezoek van de commissaris van
de Koningin aan de gemeente Uithoorn op 3 april 2009.

Het college besluit:
- De toetsingsbrieven aan burgemeester en wethouders van de gemeenten Graft- De
Rijp, Langedijk, Niedorp, Schermer, Wieringen en Wieringermeer vast te stellen.

Het college besluit:
- Het subsidieplafond van de reserve cofinanciering Europese projecten 2009 als volgt
vast te stellen:
a. subsidieplafond van € 6.000.000,- voor projecten in verband met het Operationeel
Programma ‘Kansen voor West’ (afgekort OP West) vanuit het Europees Fonds voor
Regionale Ontwikkeling (EFRO); en
b. subsidieplafond van € 1.400.000,- voor projecten in verband met overige Europese
fondsen.
- Dit besluit te publiceren in het provinciaal blad.

12.
Mandaat Landschap NoordHolland voor vaststellen
subsidies.

Het college besluit:
- het bestuur van de stichting Landschap Noord-Holland mandaat te
verlenen om subsidies die door de stichting zijn verleend in het

S:\projecten\stukken\openbaar\gs\gso\2009\gso3103.09.doc 3-4-2009

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 31 maart 2009
Afdeling/onderwerp

besluit

-

13.
Aanvulling op lijst van
Subsidies buiten
Uitvoeringsregeling 2009
sector Economie, Landbouw
en Toerisme

kader van de uitvoering van de Deelverordening
Landschapselementen ook vast te stellen
de gemandateerde middels brief om instemming te vragen met dit
mandaat
het mandaatbesluit, na instemming van gemandateerde, bekend te
maken

Het college besluit:
1.

Onderstaande aanvullingen vast te stellen op de eerder
vastgestelde lijst ten behoeve van de subsidieverlening 2009:
• € 199.700,- aan Schiphol Area Development Company
i.v.m. de aanleg van de T106;
•
€ 2.500,- aan Stichting Landbouwtentoonstelling
Opmeer voor de landbouwtentoonstelling Opmeer;
• € 5.000,- aan de Stichting Bloemencorso Bollenstreek
voor het Bloemencorso Bollenstreek;
• € 30.000,- aan Stichting Smaakexplosies voor het
Festival Smaakexplosies in Noord-Holland;
• € 150.000,- aan de gemeente Aalsmeer als bijdrage in
de kosten van het programmabureau Greenport
Aalsmeer;
• € 47.925,- aan Amsterdam CruisePort voor het project
“Riviercruise en Motorchartervaart Noord-Holland”.
2.De sectormanager Subsidies te mandateren deze subsidies op basis
van artikel 1 lid 2 van de Algemene subsidieverordening

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

B. Burger-Adema
J. Duin
J. Duivenvoorde
R. Fillet
K. Grevers
L. van Hees
F. Nederstigt

tel. (023) 514 46 39
tel. (023) 514 40 99
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 38 43
tel. (023) 514 36 41

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

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. 31-03-2009 openbaar
Datum:31-03-2009
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