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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 8 september 2009 

Onderwerp Besluit 

1. 
Aanvulling op lijst van 
Subsidies buiten 
Uitvoeringsregeling 2009 
Sector ELT 

Het college besluit: 
1. Onderstaande aanvullingen vast te stellen op de eerder vastgestelde lijst ten 

behoeve van de subsidieverlening 2009: 
a. € 200.000,- aan provincie Flevoland voor 'Noordvleugel Fast Forward' 

€ 144.500,- aan Taskforce Innovatie Utrecht voor 'Zorgen voor Morgen' 
€ 200.000,- aan Amsterdamse Innovatie Motor voor 'BioPortEurope' 
€ 400.000,- aan Stadsregio Amsterdam voor 'Amsterdam, bezoeken, 
Holland zien' 
€ 300.000,- aan Waag Society voor 'Cinegrid'; 
€ 200.000,- aan Amsterdamse Innovatie Motor voor 'Bijdrage 2009' 
€ 516.876,90 aan Stichting iMMovator voor 'BreednetNHN' 
€ 20.000,- aan gemeente Den Helder voor Regionale Detailhandelsvisie 
Kop van Noord-Holland 
€ 20.000,- aan gemeente Bergen voor Regionale Detailhandelsvisie 
Noord-Kennemerland 
€ 25.000,- aan Imares voor 'Pro Eel' 
€ 200.000,- aan Gebroeders Lub voor 'Duurzame snoekbaarskwekerij'; 

De sectormanager Subsidies te mandateren deze subsidies op basis van artikel 1 lid 
2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2009 te verlenen. 
PS te informeren met brief. 
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2. 
Beantwoording statenvragen 
(nr.53) van mevrouw J. 
Geldhof (D66) inzake het 
artikel "Bestuurder provincie 
in dienst van Econcern" in het 
Financieel Dagblad van 12 
augustus 2009. 

3. 
Convenant Horizontaal 
Toezicht 

Het college stelt de antwoorden vast. 

Het college besluit: 
- De tekst van het Convenant Horizontaal Toezicht (zie bijlage 1) vast te stellen. 
- Het Convenant Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst af te sluiten. 

Herijking Ecologische 
Hoofdstructuur 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het voorstel voor het ontgrenzen van circa 1.310 hectare van de 

Ecologische Hoofdstructuur; 
2. In te stemmen met het voorstel voor het (her)begrenzen van circa 1.460 hectare; 
3. Tot de volgende reserveringen voor de begrenzingen van de Ecologische 

Hoofdstructuur: 
a. 500 hectare ter uitwerking van de Robuuste Verbindingen, 
b. 200 hectare Ecologische Hoofdstructuur ten behoeve van de 

Ecologische Verbindingen, 
c. 250 hectare voor de integrale uitwerking van natuur en 

waterberging. 
4. Eind 2009 over de plaatsen waar de gereserveerde hectaren worden gelocaliseerd; 
5. Provinciale Staten door middel van brief de resultaten van de herijking Ecologische 

Hoofdstructuur ter goedkeuring voor te leggen. 
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Uitzondering provinciale Het college besluit: 
aanbestedingsregels voor het - In te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van de uitzonderingsclausule 
uitvoeren van een actualisatie van de provinciale aanbestedingsregels, regel 6, lid lb, voor het uitvoeren van een 
van de veen(bodem)kaart voor actualisatie van de veen(bodem)kaart voor Noord-Holland. 
Noord-Holland 

Advies ILG 
Gebiedscommissie begrenzing 
Texel 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het advies van de ILG-gebiedscommissie Texel "Begrenzing 

van de ecologische hoofdstructuur op Texel in relatie met aan de EHS en landbouw 
gerelateerde dossiers". 

2. Het advies te betrekken bij de besluitvorming over de herijking Ecologische 
Hoofdstructuur en in dat kader maximaal 55 hectare extra toe te kennen aan Texel, 
boven het huidige quotum van 1340 ha. 

3. Aan de ILG-gebiedscommissie te melden dat een eventueel aanvullend advies over 
de ontgrenzing uiterlijk 31 december 2009 aan Gedeputeerde Staten moet worden 
aangeboden. 

4. De natuurbegrenzing op Texel in 2010 definitief vast te stellen in het 
natuurgebiedsplan Texel. 

5. De ILG-gebiedscommissie door middel van brief van dit besluit op de hoogte te 
stellen en daarin tevens nader in te gaan op een aantal aan de EHS en natuur 
gerelateerde onderwerpen. 

Startdocument 
Professionaliseringstraject 
Financieringsfunctie 

Het college besluit: 
1. Het "Startdocument Professionaliseringstraject Financieringsfunctie en 

Implementatie Aanbevelingen Onderzoeksrapport Triple R" vast te stellen. 
2. Provinciale Staten te verzoeken het startdocument te bespreken in de commissie 

FEPO van 14 september 2009. 
3. Met brief het startdocument aan Provinciale Staten te sturen. 

8. 
Begrenzing 
Manpadslaangebied in 
Heemstede als Recreatie om 
de Stad (RodS) 

Het college besluit: 
1. 

2. 

De ILG- gebiedscommissie Zuidwest-Rijnland onder voorwaarden toestemming te 
geven om 15 hectare in het gebied Manpadslaan te begrenzen voor Recreatie om de 
Stad (RodS) 
De ILG- gebiedscommissie en de gemeente Heemstede daarover te informeren 
door middel van brieven. 

Vaststelling en bevestiging 
van financiële afspraken 
Amstelgroen 

Het college besluit: 
1. Het Programma van Eisen van Amstelgroen vast te stellen onder voorbehoud van 

de financiële toezeggingen door gebiedspartners en de besluitvorming in P.S. m.b.t 
het ontbrekende budget voor beheer. 

2. Voor de inrichting van Amstelgroen voorlopig € 8.89 min. rijksmiddelen (ILG) te 
reserveren onder voorbehoud van financiële toezeggingen door gebiedspartners 

3. De provinciale bij drage voor het beheer van Amstelgroen nader af te wegen bij de 
besluitvorming rond de begroting 2010, met de intentie om de eerst komende 10 
jaar 100% van de kosten van het beheer van de Thamerpolder en 50% van de 
overige deelgebieden. 

4. Met brieven de colleges van B&W van Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen en het 
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5. 

dagelijks bestuur van AGV te verzoeken in te stemmen met het Programma van 
Eisen en bijbehorend financieel raamwerk. 
Indien een of meerdere partijen niet akkoord gaan met voorgesteld raamwerk de 
uitvoerig van desbetreffend gebied te gaan heroverwegen. 

10. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
en verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Bestemmingsplan "IJsbaanlaan" , gemeente Haarlem, 

11. 
Investeringsbudget Landelijk 
Gebied: Benoemingen leden 
ILG- gebiedscommissies-
september 2009 

Het college besluit: 
1. Mevrouw B. Duin te benoemen als lid van de ILG- gebiedscommissies Texel en 

West- Friesland. 
2. Mevrouw A.M. Roessen te benoemen als lid van de ILG- gebiedscommissie Laag 

Holland. 
3. Mevrouw B.R. van Henten- Meijer te benoemen als lid van de ILG-

gebiedscommissie Amstel-, Gooi en Vechtstreek. 
4. De voorgestelde vertegenwoordigers, het Natuur Beheerders Overleg Noord-

Holland en de gerelateerde ILG-gebiedscommissies middels inliggende brieven te 
informeren over het genomen besluit. 

5. Provinciale Staten middels brief te informeren over het genomen besluit. 

12. 
Structurele Het college besluit: 
waarderingssubsidie Stichting - Jaarlijks een subsidie van € 5000,- toe te kennen aan Stichting Comité Herdenking 
Februaristaking Februaristaking 1941. 

- De verdere afhandeling van deze subsidie te mandateren aan de sector Subsidies. 

13. 
Concept Ontwikkelingsvisie 
en uitvoeringsprogramma 
Groengebied Amstelland 

Het college besluit: 
1. 

3. 

In te stemmen met de Concept Ontwikkelingsvisie en het Uitvoeringsprogramma 
Groengebied Amstelland; 
Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Groengebied Amstelland hierover 
per briefte berichten; 
De Ontwikkelingsvisie en het Uitvoeringsprogramma te betrekken bij het project 
Amstelscheg in het kader van het Metropolitane Landschap; 
De Ontwikkelingsvisie en het Uitvoeringsprogramma via brief ter bespreking aan te 
bieden aan de Statencommissie Water, Agrarische Zaken, Milieu Economie en 
Natuur. 

14. 
Subsidieverlening Hospice 
Zaanstreek 

Het college besluit: 
1. Aan de stichting Hospice Zaanstreek een subsidie te verlenen van maximaal € 

122.500,- voor de realisatie van een hospice in Krommenie. 
2. De onder 1. genoemde bijdrage ad € 122.500,- als volgt te dekken: 

a. Een bedrag van€113.317,- t.l.v. het budget Kleinschalig 
wonen voor mensen met dementie binnen de 
bestemmingsreserve EXIN-H (begrotingsproduct 786156); 

b. Een bedrag van€ 9.183,-t.l.v. het budget 2009 Kleinschalig 
wonen voor mensen met dementie: Handreiking gemeenten 
(begrotingsproduct 768159). 
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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. 

15. 
Beslissing op bezwaar; Wet 
hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden Zwembad 
Warder 

Het college besluit: 
1. de Vereniging Zwembad Warder in haar bezwaar te ontvangen; 
2. dit bezwaar gegrond te verklaren; 
3. de bestreden beslissing van 4 maart 2009 (2009-8432) te herroepen met het oog op 

het inmiddels door Vereniging Zwembad Warder opgestelde toezichtplan. 

16. 
Verzoek om ambtsbericht naar Het college besluit: 
aanleiding van Kamervragen - Kennis te nemen van de brief van de cvdK, waarbij de Minister wordt geïnformeerd 

naar aanleiding van gestelde Kamervragen; 
- PS te informeren over het ambtsbericht. 

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

B. Burger-Adema 
J. Duin 
J. Duivenvoorde 
L. van Hees 
F. Nederstigt 

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

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

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. 


