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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 oktober 2000.

Onderwerp
1.
Westzanerpolder: wijziging
van bestemming

2.
Strategienota Streekplan
Noord-Holland Zuid (versie 4
oktober 2000)
3.
Stimuleringsregeling Leren
voor Duurzaamheid 20002003 – Provinciaal

Besluit
Het college besluit:
1) kennis te nemen van de notitie van 26 juni 2000 van een ambtelijke werkgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Zaanstad, Provincie NoordHolland en de programmamanager Masterpl an Noordzeekanaalgebi ed en de
conclusies van de achterliggende rapport en van Buck Consultants “ Marktkansen
natte kavels Westzanerpolder” en RON “ Het planconcept van de Westzanerpolder
nader beschouwd”;
2) Uit te spreken dat 27 ha van het zuidelijk gedeelte van de Westzanerpolder bij
voorkeur ontwikkeld moet worden tot een ‘nat’ haventerrein met een kadelengt e van
900 m.
3) Gemeent e Zaanstad voor het opstellen van het bestemmingsplan Westzanerpolder de
volgende uitgangspunten mee te geven:
a) De noordelijke rand van de Westzanerpolder krijgt een groene en wat er
bestemming;
b) 27 ha van de Westzanerpolder ten zuiden van de weg te bestemmen als nader
uit werken haventerrein, waarbij de verhouding nat/droog haventerrein
definitief wordt bepaald in een uitwerking van het bestemmingsplan;
c) Het resterende gedeelte van de polder te bestemmen als droog bedrijventerrein;
d) Alvorens gedeputeerde staten het bestemmingsplan goedkeuren en vervolgens
van het streekplan gaan afwijken, wordt de Provinciale Planologische
Commissie gehoord en wordt instemming gevraagd van de Statencommissie
ROB;
e) Met de uitwerking van het onder b) genoemde plandeel mag niet eerder worden
gestart nadat Provinciale Staten met het geactualiseerde Masterplan ANZKGHavens hebben ingestemd;
f) De bestemmingsplanuitwerking wordt aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring
voorgelegd. Hierover zal met de gemeente Zaanst ad een aparte bestuurlijke
afspraak worden gem aakt.
g) Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan Westzanerpolder en de
uitwerking daarvan worden de provinciale afdelingen nauw betrokken;
h) Bij het opstellen van het bestemmingsplan Westzanerpolder en de uitwerking
aandacht te besteden aan duurzaamheidsthem a’s op het terrein van ruimtelijke
uitwerking, water, natuur, verkeer en vervoer, energieverbruik,
materiaalverbruik en afvalbeheer.
4) De statencommissie ROB te verzoeken in te stemmen met de besluitpunten 2 en 3
conform bijgaande Nota PS-commissie;
Het college besluit de concept-strategi enota Streekplan Noord-Holland Zuid met inachtneming
van de aangegeven veranderingen en aandachtspunten vrij te geven voor een brede externe
presentatie op 23 oktober in de regio en voor bestuurlijk overleg met de Bestuurlijke Adviesgroep
uit de regio op 8 november.
Het college besluit:
1. in principe deel te nemen aan de rijksstimuleringsregeling ‘Programma Leren voor
Duurzaamheid’ voor de jaren 2000 t/m 2003, zoals omschreven in het Beleidskader van
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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 oktober 2000.
Onderwerp

Besluit

AmbitieStatement
2.

3.

4.

4.
Statenvragen van de heer
D.Graatsma (SP) over
achterhouden gelden voor de
gemeente Haarlem

LNV;
de eerste stap in dat kader te ondernemen, door de notitie: “Ambitiestatement Leren voor
Duurzaamheid 2000-2003” voorlopig vast te stellen, dat 4 hoofdthema’s kent:
- ondersteuningsstructuur; - duurzame energie, - duurzaam waterbeheer en natuurbel eid; integrale duurzaamheidsvraagstukken;
het ambitiestatement met aanbiedingsbrief op 23 november voor te leggen aan de
Statencommissie Milieu, Water en Groen ter advisering, tevens voorzien van een nog door
GS te behandelen verantwoording voor het aflopende project ‘regionale steunpunten’; een
concept Voordracht; concept deelverordening en evt. projectenlijst;
het ambitiestatement op te sturen naar de Staatssecretaris van LNV met de vermelding in de
aanbiedingsbrief dat het een principebesluit betreft en dat van de uitkomst van behandeling in
PS-commissie en PS apart melding zal worden gemaakt.

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Beantwoording vragen van het Het college stelt de antwoorden vast.
statenlid G.J.M.A.Le Belle
aangaande interne milieuzorg
provincie Noord-Holland
6.
Knobbelzwanen:
Het college besluit:
gedoogexperiment enevaluatie 1. Uitvoering te geven aan het “ Gedoogexperiment Knobbelzwanen in Noord-Holland” zoals
vergunningverl ening
vormgegeven in het daartoe opgestelde Plan van aanpak;
2. de commissaris van de Koningin te adviseren aanpassingen aan te brengen in de
voorschri ften bij de vergunningen ex artikel 10 van de Vogelwet ter bestrijding van
belangrijke schade aan de landbouw door knobbelzwanen, zoals voorgesteld in de Evaluatie
vergunningenbel eid knobbelzwanen februari-juli 2000;

3. alvorens hiertoe definitief te besluiten advies te vragen aan de statencommissie voor
Milieu, Water en Groen.
7.
Beslissing omtrent
wijzigingsplan Schiphol Rijk

8.
Brief aan de minister van
VROM inzake streekplan
Gooi en Vechtstreek en
streekplan Kennemerland

Het college besluit:
1. goedkeuring te onthouden aan het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarl emmermeer tot vaststelling van het wijzigingsplan Schiphol Zuid Oost;
2. Een exemplaar van deze bes chikking te zenden aan burgem eester en wethouders;
3. Een afschri ft van deze beschikking te zenden aan reclamanten voornoemd.
Het college besluit de minister van VROM te antwoorden op zijn reactie.
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9.
Onderbezetting 1999
jeugdhulpverleningsinstellingen

10.
Afwikkeling beëindiging
subsidierelatie Stichting
Bijzonder Jeugdwerk te
Apeldoorn

11.
Conceptprogramma
effectiviteitonderzoeken 2001
van de commissie
beleidsevaluatie
12.
Beantwoording schri ftelijke
vragen van het statenlid
D.Graatsma over de
gedragsregels van en voor de
leden van het college van GS

Besluit

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de capaciteitsbezetting in 1999 Multifunctionele Organisaties MFO’s)
op het terrein van de jeugdhulpverlening;
2. vooralsnog niet over te gaan tot terugvordering van de met de onderbezetting gemoeide
bedragen voor het Cluster Residentieel Zwaar en met betrokken instellingen afspraken te
maken over de inzet van die middelen;
3. de instellingen via de beschikking over hun jaarrekening 1999 informeren over deze
besluitvorming.
4. de Commissie ZWC over het genomen besluit informeren
Het college besluit:
1. de met het Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2000 tot en met 2004 beëindigde
subsidierelatie met Stichting Bijzonder Jeugdwerk te Apeldoorn (BJ) af te wikkelen
door:
- aan BJ een bedrag van ƒ 1.332.000,- toe te kennen;
- af te zien van een als gevolg van onderbezetting in de jaren 1994, 1995 en 1996 terug
te vorderen van bedrag van ƒ 668.623,-;
- de subsidie 1997 en 1998 vast te stellen op resp. ƒ 5.431.927,- en ƒ 5.899.393,- af te zien van een mogelijk als gevolg van onderbezetting in het jaar 1999 terug te
vorderen bedrag, voorzover dit bedrag de ƒ 50.000,- niet te boven gaat;
een en ander op voorwaarde dat BJ:
* alle bezwaar en/of beroeps chri ften gericht tegen besluiten van de provincie intrekt en
afziet van het instellen van elk nieuw bezwaar of beroep;
* zich niet verzet tegen het door het Ministerie van VWS genomen besluit d.d. 15 juni
2000, waarin met ingang van 2000 de subsidie voor BJ wordt verlaagd met een bedrag
van ƒ 274.700,- welke middelen zijn toegevoegd aan de doeluitkering van de provincie
Noord-Holland;
* afziet van enige (verdere) claim bij de provincie en Stichting Vlotbrug;
* binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk bevestigt dat
zij zal voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in het besluit
2. Uitvoering te geven aan dit besluit na ontvangst van bovengenoemde bevestiging en
ontvangst van de jaarverantwoording 1999 en vaststelling van de subsidie 1999
3. de statencommissie Zorg van dit besluit in kennis te stellen
4. het besluit ter informatie toe te zenden aan het ministerie van VWS en Stichting
Vlotbrug te Alkmaar
Het college besluit de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit behelzende het
vaststellen van het door de Commissie Beleidsevaluatie opgestelde conceptprogramma
effectiviteitonderzoeken 2001 vast te stellen.

Het college stelt de antwoorden vast.
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Onderwerp

Besluit

13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.
te keuren
bestemmingsplannen:
- Achtermeer 1998, gemeente
Alkmaar
14.
Bekrachtigingsbesluit

15.
Bekrachtigingsbesluit

Het college besluit tot bekrachtiging en het voor zijn rekening nemen van het eerder in mandaat
genomen besluit tot verlening van verklaringen van geen bezwaar ex artikel 19 WRO en artikel
50, lid 5 Woningwet, voor dr realisatie van het woningbouwplan Brinkstaete, locatie aan De
Brink, gemeente Castricum.
Het college besluit tot bekrachtiging en het voor zijn rekening nemen van het eerder in mandaat
genomen besluit tot verlening van verklaringen van geen bezwaar ex artikel 19 WRO en artikel
50, lid 5 Woningwet, voor de bouw van een schoolcomplex op een terrein begrensd door o.a.
Kleibroek en Oranj elaan, gemeent e Castricum.

16.
Eindrapportage
Het college besluit:
“ Voorbeeldproject
1. Kennis te nemen van de eindrapportage “ Voorbeeldproject Zandvoort: Dineren op het strand
Zandvoort: dineren op het
ook in de winter”;
strand ook in de winter”, incl. 2. Mevrouw Wildekamp en de heer Meijdam te machtigen om als vertegenwoordiger van de
voorbeeldconvenant
provincie het convenant mede te ondertekenen.
17.
Plaatsing tuinen en landhuisje Het college besluit:
in Bussum en Huizen op de
1. In principe te besluiten de in de bijgaande beschrijvingen opgenomen tuinen in Huizen en
Provinciale monumentenlijst
Bussum op de provinciale monumentenlijst te plaatsen. Bij de tuin te Bussum tevens de
bescherming van het landhuisje te betrekken.
2. Dit principebesluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en
Cultuur van 15 november 2000.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. (023) 514 4309/3569
11
D.Cardozo
tel. (023) 514 44 58
4
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
12,
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
1, 2, 7, 8, 13, 14, 15
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
9, 10,17
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
3, 5, 6 , 16

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 10-10-2000 openbaar
Datum:10-10-2000

