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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 april 2008
Geheime agenda wordt als eerste behandeld.
Aanwezig: de dames Baggerman en Kruisinga, en de heren Bond, Borghouts, Hooijmaijers, Mooij, Visser, Kampstra
(loco-provinciesecretaris), Oppenhuis de Jong (provinciesecretaris), Krijns (agendapunt 2).
Afwezig: de heer Moens.
De besluitenlijst wordt verzorgd door T. Duyff

Onderwerp

2.
Criteria Sponsoring

3.
Jaarstukken en
Productenrealisatie 2007

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
Wieringa (VVD) omtrent
vossen in West Friesland

Besluit

Het college besluit:
- De criteria voor Sponsoring vast te stellen voor de periode 2008-2011 conform het
gestelde in de notitie Provincie Noord-Holland en Sponsoring (van re-actief naar
pro-actief);
- Provinciale Staten per brief actief te informeren.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2007 die in overeenstemming met
artikel 201 van de Provinciewet het jaarverslag en de jaarrekening vormen.
2. Kennis te nemen van het rekeningresultaat, dat vóór bestemming sluit met een
voordelig saldo van € 13,1 miljoen en na bestemming is er een voordelig saldo van
€ 26,2 miljoen.
3. Kennis te nemen van de mondelinge toezegging van de accountant (PWC), aan de
algemeen directeur, dat over het jaar 2007 een goedkeurende verklaring voor
getrouwheid en rechtmatigheid zal worden afgegeven. (Het definitieve
accountantsrapport is nog niet gereed, concept is toegevoegd)
4. In te stemmen met de concept-jaarstukken 2007, in het bijzonder:
a) de programmaverantwoording,
b) de paragrafen,
c) de programmarekening en de toelichting,
d) de balans en de toelichting.
5. De productenrealisatie 2007 vast te stellen en ter kennisname aan te bieden aan PS.
6. De conceptvoordracht, inclusief de bijlage “rekening in één oogopslag” en
aanbiedingsbrief aan PS vast te stellen.
7. De portefeuillehouder Financiën en Deelnemingen te machtigen redactionele
aanpassingen aan te brengen in de stukken.

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.

5.
Verantwoording ILG 2007 aan Het college besluit:
Ministerie LNV
1. De verantwoording van de ILG-prestaties 2007 vast te stellen
2. Minister Verburg middels bijgevoegde - licht gewijzigde - brief op de hoogte te
stellen van de verantwoording
3. De verantwoording ter kennisname te brengen aan provinciale staten.

2

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 april 2008
Onderwerp
6.
Voortgangsrapportage
herijking subsidierelaties

7.
Ondertekening overeenkomst
vermindering regeldruk
jeugdzorg

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de nota Voortgangsrapportage herijking subsidierelaties;
2. De directie beleid opdracht te geven om het herijkingproces van de subsidierelatie
en het onderzoek naar de mogelijkheden om het vergelijkend prestatiemodel in te
voeren voort te zetten;
3. De risicotoets op grond van de Europese regelgeving toe passen voor die
subsidierelaties waarvoor de keuze wordt gemaakt voor het exclusief
prestatiemodel.
4. Bijgaande concept PS-voordracht vast te stellen en d.m.v. bijgaande brief aan PS te
zenden.

Het college besluit:
1. in te stemmen met ondertekening van de overeenkomst met minister Rouvoet over
vermindering regeldruk in de jeugdzorg;
2. gedeputeerde mw. Baggerman te mandateren de overeenkomst te ondertekenen;
3. de ondertekende overeenkomst toe te zenden aan minister Rouvoet.

8.
Uitwerking Amendement
Het college besluit:
Eergerelateerd Geweld A 8-22 1. In te stemmen met de bijgevoegde notitie ‘uitwerking Amendement Eergerelateerd
geweld A 8-22’;
2. de Statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit ‘ uitwerking amendement
eergerelateerd geweld’ vast te stellen met daarin opgenomen de volgende besluiten:
A: de beschikbaar gestelde middelen ad. 100.000,-- in te zetten voor interventies
op basis van een ambtelijke inventarisatie en geen onafhankelijk onderzoek uit
te laten voeren;
B: de inzet van de middelen aan te laten sluiten bij de ondersteuningsvraag van de
centrumgemeenten en de Advies- en steunpunten Huiselijk geweld in
desbetreffende regio;
3. de notitie en de statenvoordracht inclusief het ontwerpbesluit naar Provinciale
Staten te sturen door middel van bijgaande brief.
9.
Huisvestingsverordeningen
Stadsregio Amsterdam

10.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden Putters en
Bos (SP) over Zuidas (nr. 23)

Het college besluit:
1. Het bij brief van 13 maart 2008 ingenomen standpunt te herzien om kennis te
nemen van de Partiële Regionale Huisvestingsverordeningen van de Stadsregio
Amsterdam.
2. Toestemming te verlenen aan de Stadsregio Amsterdam om de Partiële Regionale
Huisvestingsverordeningen vast te stellen en de inliggende brief te verzenden.

Het college stelt de antwoorden vast.
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12.
Onderzoek OV-Taxi

Besluit

Het college besluit:
- PS conform het besluit over voordacht 101, 17 december 2007, voostellen voor te
leggen voor de verbetering van het functioneren van de OV-Taxi en aan te geven
hoe deze verbetervoorstellen in 2008 nog geïmplementeerd kunnen worden.

13.
Ontsnippering A1 ten behoeve Het college besluit:
van Robuuste verbinding
1. Om (voorafgaand aan het uit te werken gebiedsproces om te komen tot tracékeuze
Natte As
en vormgeving van de robuuste verbindingszones Natte As) het ministerie van
Verkeer en Waterstaat te verzoeken ontsnipperingsmaatregelen mee te nemen in de
aanpassing A1/A6;
2. Door middel van bijgaande brief het ministerie van Verkeer en Waterstaat te
verzoeken om ontsnipperingsmaatregelen ten behoeve van de robuuste verbinding
de Natte As in de planvorming van de aansluiting A1/A6, mee te nemen.

16.
Natuur en milieu onderzoek
vliegveld Hilversum

17.
Beeldkwaliteitsplan Stelling
van Amsterdam

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het rapport van Grontmij en de hierin getrokken conclusie dat
de herconfiguratie van de luchthaven en de woningbouw van Ter Sype geen grote
knelpunten opleveren op het gebied van flora, fauna of leefbaarheid;
- te onderschrijven dat een herconfiguratie noodzakelijk is om de woningbouw van
Ter Sype mogelijk te maken omdat aanleg van de woonwijk direct in het verlengde
van baan 13-31 geen reële optie is;
- nu een principe uitspraak te doen dat aan een herconfiguratie de voorwaarde wordt
verbonden dat er niet meer en geen zwaardere vliegtuigen komen dan onder de
huidige rijksaanwijzing en aan PS te vragen deze voorwaarde op te nemen in het
door PS nog vast te stellen beleidskader kleine luchtvaart;
- te onderschrijven dat het wenselijk is om nu reeds - vooruitlopend op de nieuwe
RBML wetgeving – samen met de gemeenten Wijdemeren en Hilversum - een
uitwerkingsvoorstel te maken voor onder meer de natuurcompensatie;
- uit te spreken dat een baanwijziging mogelijk en wenselijk is en dit standpunt in te
brengen ten behoeve van het op te stellen advies van de art. 28 commissie voor
vliegveld Hilversum aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

Het college besluit:
1. het ontwerp provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam vast te stellen;
2. de beleidsmatige uitwerking van het ontwerp provinciaal Beeldkwaliteitsplan zoals
verwoord in de notitie “Provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam:
uitwerking van ruimtelijk beleid” voorlopig vast te stellen;
3. een voorlopige voorkeur uit te spreken voor een provinciale verordening als
bindend doorwerkinginstrument, en nader onderzoek te doen naar het effect van
zichtlijnen en schootsvelden op mogelijke ontwikkelingen in de Wijkermeerpolder

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 april 2008
Onderwerp

Besluit
in relatie tot het Streekplan;
4. met gemeenten, het Rijk en andere betrokken partijen overleg aan te gaan over het
ontwerp provinciaal Beeldkwaliteitsplan en de beleidsuitwerking van dit plan.

20.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
- Bouwplan Kerkbuurt 28-32 te Oostzaan, gemeente Oostzaan;
- Realisatie cable-skibaan op het Strand van Luna te Heerhugowaard, gemeente
Heerhugowaard.
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Westelijke Eilanden, stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam;
- Bestemmingsplan Industriegebied Saendelft, gemeente Zaanstad.
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Bestemmingsplan Broekpolder Zuidwest Beverwijk, gemeente Beverwijk;
- Bestemmingsplan “ Bedrijventerrein Lagedijk”, gemeente Schagen.

21.
12 verleningen tekortsubsidies Het college besluit:
voor 9 gemeenten
1. Met gebruikmaking van de hardheidsclausule van artikel 7 van de Verordening
stedelijke vernieuwing 2007, in afwijking van artikel 3, lid1, sub a van deze
verordening (overschrijding indieningtermijn) 12 subsidieaanvragen van 9
gemeenten in behandeling te nemen.
2. Aangezien de subsidieaanvragen voldoen aan de criteria van de verordening – de
projecten staan alle in de door u goedgekeurde notities van de gemeenten - en
aangezien de projecten door zowel de directie B&U als het Concernteam ISV
positief zijn beoordeeld, deze subsidieaanvragen te honoreren in de vorm van een
verlening van een tekortsubsidie en 10 van de verleningen 100% bevoorschotten.
3. De directie SHV conform de (onder)mandaatregeling uitvoering te laten geven aan
deze besluiten.
22.
Programma en verslag van het
ambtsbezoek van de
commissaris van de Koningin
aan de gemeente Andijk

23.
Definitieve aanwijzing
monument Maantjesland,
Aartswoud

Het college besluit:
Kennis te nemen van het verslag en programma van het op 28 maart 2008 door de
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Andijk en
kennis te nemen van de door de commissaris van de Koningin gedane toezegging dat hij
onder de aandacht van GS brengt:
- Restauratie Gereformeerde Kerk: De kerk verwacht vóór 1 juli 2008 een
subsidiebeschikking van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en
Monumenten (RACM) en vraagt mij in de contacten van de provincie met de
RACM het belang van de restauratie aan te geven om een positieve beschikking te
bevorderen.

Het college besluit:
1. Het terrein Maantjesland, Aartswoud in gemeente Opmeer, definitief aan te wijzen
als provinciaal monument en de betrokkenen van dit besluit in kennis te stellen.
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24.
Toedeling Europa dossiers

25.
Ondertekening NBW actueel

26.
Verslagen bestuurlijke
overleggen GS en B&W
Zaanstad op 25 september
2007 en 19 februari 2008

27.
Bevolkingsdaling

Besluit

Het college besluit:
- In navolging van de Agenda voor de Europese Strategie, zoals vastgesteld door PS
op 17 maart 2008, kennis te nemen van de toedeling van de Europese dossiers aan
de vakcommissies en in te stemmen met de dossierverdeling over de
portefeuillehouders.

Het college besluit:
- De actualisatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-a) vast te stellen;
- De voorzitter van het IPO te machtigen namens het college van GS van NH het
NBW-a te ondertekenen.
- Ingevoegde brief aan het IPO te sturen.

Het college besluit:
- het concept-verslag van het bestuurlijk overleg op 25 september 2007 vast te stellen
- het concept-verslag van het bestuurlijk overleg op 19 februari 2008 vast te stellen
- in te stemmen met het voorstel voor de bestuurlijke trekkers van de 7 onderwerpen
uit de samenwerkingsagenda zoals opgenomen in de bijlage

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies uit het rapport Bevolkingsdaling, gevolgen voor
bestuur en financiën, opgesteld door de Raad voor het openbaar Bestuur en de Raad
voor de Financiële Verhoudingen, maart 2008 en de weergave van de ontwikkeling
in Noord-Holland;
2. kennis te nemen van de voorgenomen onderzoeksmatige en verkennende
activiteiten in de structuurvisie Noord-Holland.
3. Kennis te nemen van het voornemen van de directie Beleid dit onderwerp op te
nemen in het onderzoeksprogramma Strategisch Beleidsonderzoek om het
onderwerp in de bredere zin te verkennen
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De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten

R. Fillet
L. van Hees
A. Hespe
M. Lansdaal
H. IJskes
K. Grevers
J. Duin

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 38 43
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:
22
13, 16
7, 8, 9, 23
2, 3, 20, 21
17, 24, 25
10, 12
4, 5, 6, 26, 27

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. 22-04-2008 openbaar
Datum:22-04-2008

