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1.
Provinciaal
Meerjarenprogramma
Infrastructuur (PMI) 20092013

Besluit

Het college besluit:
1. het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2009-2013 vast te
stellen en deze toe te zenden aan Provinciale Staten;
2. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten beschikbaar te stellen voor de
uitvoering van het PMI 2009-2013:
Ten laste van begrotingspost 308-01 (kapitaallasten PMI):
a. Studiekrediet (verhoging krediet)
€ 500.000,=
b. alg-04: Locaties alternatieve verlichting (verhoging krediet)
€ 2.900.000,=.
c. alg-25: Netwerkmanagement
€ 15.000.000,=
d. K20-01: Fietsbrug ter plaatse van Geestmerambacht, gemeenten Alkmaar
en Bergen (verhoging krediet)
€ 1.100.000,=
e. N197-01: Westelijke Randweg Beverwijk (verhoging krediet) € 1.900.000,=
f. N201-05: Masterplan N201 - Omlegging Aalsmeer/Uithoorn
(verhoging krediet)
€ 20.000.000,=
g. N201-06: Masterplan N201 - Omlegging Amstelhoek (verhoging krediet)
€ 21.100.000,=
h. N201-18: Reconstructie kruispunt N201-N523, gemeente Wijdemeren
(verhoging krediet)
€ 230.000,=
i. N207-03: Voorbereidingskrediet verdubbeling N207, gedeelte A4-N205,
gemeente Haarlemmermeer
€1.000.000,=
j. N208-04: Herinrichting A208, gemeenten Haarlem en Velsen € 13.200.000,=
k. N231-04: Aanpassen rotonde Bosrandweg, gemeente Aalsmeer € 200.000,=
l. N232-03: Reconstructie kruispunt N232-N519, gemeente Haarlemmermeer
(verhoging krediet)
€ 930.000,=
m. N242-02: Reconstructie N242, gedeelte Bestevaerstraat-Nollencircuit,
gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard (verhoging krediet)
€ 3.850.000,=
n. N247-09: Reconstructie N247-Wagenweg en aanpassen rotonde
N247-N517, gemeenten Waterland en Edam-Volendam
€ 1.400.000,=
o.N248-01: Voorbereidingskrediet vervangen Stolperophaalbrug en verbeteren
infrastructuur, gemeente Zijpe (verhoging krediet)
€ 580.000,=
p. N248-03: Voorbereidingskrediet aanleg parallelweg langs de N248, gedeelte
N249-N245, gemeenten Zijpe en Schagen (verhoging krediet)
€ 350.000,=
q. N515-01: Vervanging Julianabrug, gemeente Zaanstad (verhoging krediet)
€ 2.060.000,=
r. N522-06: Aanleg bypass voor bus op het kruispunt N522-Machineweg,
gemeente Amstelveen
€ 210.000,=
s. N248: Afstandsbediening Waardbrug
€ 200.000,=
Ten laste van het impulsprogramma EXINH Weginfrastructuur; Westfrisiaweg:
t. N023-01, voorbereidingskrediet Westfrisiaweg (verhoging krediet)
€ 2.000.000,=
3. daartoe de ontwerp-Voordracht PMI 2009-2013 vast te stellen;
4. Provinciale Staten te vragen de Voordracht PMI 2009-2013 gelijktijdig te
behandelen met de Begroting 2009 (10 november a.s.).
5. het geactualiseerde kasritme van het PMI 2008-2012 vast te stellen;
6. de halfjaarlijkse rapportage toe te zenden aan de Commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.
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2.
Wedstrijdprogramma
openbare ideeënprijsvraag
DROOM.NH

3.
Memorie van Antwoord
Ontwerpbegroting 2009
4.
Wieringerrandmeer;
oprichting vennootschappen

5.
Ontwerp Beleidskader
jeugdzorg 2009 t/m 2012 en
Uitvoeringsprogramma
jeugdzorg 2009

Besluit

Het college besluit:
- Het wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH vast te
stellen;
- De DROOM.NH wedstrijd per 1 oktober 2008 uit te schrijven;
- Provinciale staten per brief te informeren.

Het college besluit:
- De Memorie van Antwoord vast te stellen en aan te bieden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
- Tot oprichting van en deelneming in de besloten vennootschappen B.V.
Zeggenschap Wieringerrandmeer en B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer
- brieven te zenden naar de Minister van Binnenlandse Zaken;
- Gedeputeerde Hooijmaijers te machtigen de documenten inzake de oprichting te
ondertekenen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 en de
concept Voordracht en het ontwerpbesluit ontwerp Beleidskader jeugdzorg 2009
t/m 2012 vast te stellen.
2. De “Inspraaknota Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 en Uitvoeringsprogramma
jeugdzorg 2009” vast te stellen;
3. In te stemmen met het ontwerp Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2009 inclusief de
bijlagen die een integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma vormen;
4. Na vaststelling van het Beleidskader jeugdzorg 2009 t/m 2012 door PS op 17
november 2008 het definitieve Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2009 vast te
stellen;
5. Gedeputeerde mw. S. Baggerman te machtigen wijzigingen in de bij 1 en 2
genoemde stukken aan te brengen indien de behandeling in de commissie Sociale
Infrastructuur daartoe aanleiding geeft en de wijzigingen van niet ingrijpende aard
zijn;
6. De Inspraaknota, Voordracht en het ontwerpbesluit, het ontwerp Beleidskader en
Uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2009 conform conceptbrief aan PS te zenden.

6.
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
- Aanleg rotonde aan de N99 in de gemeente Wieringen,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- Bouw woonhuis met paardenstal op perceel Ruigeweg naast nr. 78 te Sint
Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Bentveld, gemeente Zandvoort,
- Bestemmingsplan Hoofddorp Floriande Zuid 2007, gemeente Haarlemmermeer,
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7.
Reactie advies
Deltacommissie

8.
Collegebrede verkenning
“Dragers voor het
Noordhollandse Landschap”

9.
Wijziging berekening vaste
lasten subsidieverordening
jeugdzorg 2007

10.
Beantwoording Motie 10-1
Najaarsnota 2007 inzake
FINH projecten 1997-1999

11.
Eilandspolder

12.
Najaarsnota 2008

Besluit

Het college besluit:
- kennis te nemen van de hoofdlijnen van het advies van de Deltacommissie, in het
bijzonder de aanbevelingen die Noord-Holland rechtstreeks raken
- bij het Rijk aan te dringen op een “zandgarantie” voor de Zwakke Schakels
- de Gedeputeerde Water, Rinske Kruisinga, te mandateren een Stuurgroep in te
stellen die haar en het College van GS adviseert over een aantal voorstellen van de
Deltacommissie, onder andere de peilstijging van het IJsselmeer
- te reageren op het advies van de Deltacommissie via een brief aan Staatssecretaris
Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat
- PS te informeren over het advies van de Deltacommissie en PS een afschrift te
zenden van de brief aan Staatssecretaris Huizinga-Heringa.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het eindresultaat van de collegebrede verkenning “Dragers
voor het Noordhollandse Landschap”, uitgevoerd in het kader van de structuurvisie.

Het college besluit:
- Bij de vaststelling van de periodieke subsidies jeugdzorg 2007 de vaste lasten op
“totaalniveau” af te rekenen in plaats van op “regelniveau”, onder toepassing van de
hardheidsclausule van artikel 28 van de Subsidieverordening jeugdzorg NoordHolland 2007;
- De directeur SHV te machtigen uitvoering te geven aan dit besluit.

Het college besluit:
1. De beantwoording Motie 10-1 Najaarsnota 2007 inzake FINH projecten 1997-1999
vast te stellen
2. Brief toe te zenden aan Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. het onderdeel landbouw uit de sectornotitie Quick scan bestaand gebruik & Natura
2000 van toepassing te verklaren voor het gebied van de Eilandspolder, totdat het
N2000 beheerplan Laag Holland is vastgesteld;
2. te bepalen dat overige activiteiten die niet onder het begrip bestaand gebruik vallen,
onderzoekplichtig en op basis daarvan mogelijk vergunningspichtig zijn;

Het college besluit:
1.
De bestuurlijke rapportage over de uitvoering van de begroting 2008 vast te
stellen;
2.
De voorstellen tot financiële bijstelling van de begroting 2008 vast te stellen
(voorstel opgenomen in bijlage 2);
3.
De budgetneutrale voorstellen tot financiële bijstelling van de begroting 2008 en
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4.

5.
6.
7.
8.

de reserves FINH, UNA en EXIN-H vast te stellen;
Het saldo van de Najaarsnota ter hoogte van € 44,9 miljoen voor € 15 miljoen te
oormerken voor de bijdrage aan het Rijk in uitvoering van het bestuursakkoord en
het restant (€ 29,9 miljoen) incidenteel in te zetten voor het vervroegd afschrijven
van kapitaallasten conform de aanbevelingen uit de rapportage over het onderzoek
naar de financiële positie door Deloitte Accountants B.V. van 16 juli 2008;
Een voorziening in te stellen voor de afhandeling van het persoonsgebonden
opleidingsbudget (Georganiseerd Overleg);
Kennis te nemen van de rapportage over de aanbestedingen in 2008;
De voordracht en het ontwerp PS-besluit zoals opgenomen in de
conceptnajaarsnota en de aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen;
De portefeuillehouder Financiën te machtigen de voorliggende conceptnajaarsnota
en voordracht redactioneel aan te passen conform de besluitvorming van heden.

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

A. Hespe
M. Lange
J. Duivenvoorde
K. Grevers
J. Duin

tel. (023) 514 35 47
tel. (023) 514 36 41
tel. (023) 514 34 13
tel. (023) 514 36 42
tel. (023) 514 40 99

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

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. 30-09-2008 openbaar
Datum:30-09-2008

