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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 15 februari 2000
Onderwerp
1.
FINH-project Slot van Schagen

2.
Milieuprogramma 2000-2003

Besluit
Het college besluit:
1. in het kader van het programma 1999 van het FINH aan PS voor te stellen
ten behoeve van het project “ Slot van Schagen” een investeringsbijdrage
te verlenen van maximaal
ƒ 2,7 mln (zie bijgaande concept- voordracht en -besluit);
2. de onder punt a genoemde investeringsbijdrage te dekken uit middelen
van het Fonds Investeringen Noord-Holland;
3. omtrent het onder a. genoemde voorstel het advies in te winnen van de
Statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven (vergadering van 15
maart) en de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa
(vergadering van 22 maart 2000). De Statencommissies Ruimtelijk
Ordening en Bestuur; Zorg, Welzijn en Cultuur; Openluchtrecreatie,
Onderwijs, Personeel en Organisatie zullen schriftelijk worden
geïnformeerd.

Het college besluit:
1. Het ontwerp Milieuprogramma 2000-2003 vast te stellen, inhoudende dat
er activiteiten/projecten voor de uitvoering van het milieubeleid voor
2000 worden aangegeven op de volgende terreinen:
• Lucht- en zeehavens
• Energie
• Duurzame economische ontwikkeling
• Milieubeheer
• Milieu en mobiliteit
• Afval
• Landbouw
• Bodem
• Gezondheid en veiligheid
• Monitoring, beleidsevaluatie en beleidsontwikkeling.
2. Het ontwerp Milieuprogramma ter advisering aan de Statencommissie
Milieu, Water, Energie voor te leggen op 23 maart 2000.
3. De portefeuillehouder mandaat te verlenen om, ingeval de
Statencommissie Milieu, Water en Energie tegen het ontwerpprogramma
geen overwegende bezwaren heeft, het Milieuprogramma 2000-2003
definitief vast te stellen.

3.
Knobbelzwanen – vrijwillige
Het college besluit:
gedoogexperimenten en voorstel 1. In 2000 een plan van aanpak op te stellen voor de stimulering van een
voor aangepast
experimenteel vrijwillig gedoogbeheer van knobbelzwanen vanaf het
afschotvergunningenbeleid
najaar van 2000;
2. Voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak de financiën aan
te wenden die met ons besluit van 5 oktober 1999 (nr. 1999/18586) zijn
voorgesteld vast te leggen uit de algemene middelen voor de uitvoering
van de proef Knobbelzwanen en de integrale afweging hiervan plaats te
laten vinden bij het Voorjaarsbericht 2000;
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4.
Statenvoordracht en
ontwerpbesluit regeling
Vaarwegbeheer Ringvaart
Haarlemmermeerpolder

5.
Plan van Aanpak Actualisering
Masterplan
Noordzeekanaalgebied

6.
Beleidsevaluatie
Voorwaardenscheppend Beleid

7.

Besluit
3. De Commissaris van de Koningin te adviseren ;
a. het vergunningenbeleid voor afschot van knobbelzwanen aan te passen
volgens de notitie “Knobbelzwanenbeheer 2000-2002” en derhalve bij het
vergunnen aanvullende voorwaarden aan de vergunning te stellen, met als
doel het terugdringen van de hoogte van het jaarlijkse afschot
b. zo spoedig mogelijk het afschot van knobbelzwanen en het rapen van
eieren van knobbelzwanen voor het gehele grondgebied van NoordHolland te vergunnen ;
4. In 2000 derhalve geen eerder voorgenomen “proef knobbelzwanenbeheer”
(GS-besluit nr. 1999/18586 te starten;
5. Alvorens over te gaan tot advisering aan de Commissaris van de Koningin
het beheersvoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de Provinciale
Statencommissie voor Milieu, Water en Groen en hiertoe bijgevoegde
nota voor de PS-cie vast te stellen.
Het college besluit:
1. de Statenvoordracht en het ontwerpbesluit betreffende de regeling van het
Vaarwegbeheer van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder definitief
vast te stellen.
2. In te stemmen met het doorgeleiden van de Statenvoordracht en het
ontwerpbesluit naar Provinciale Staten.

Het college besluit:
1. Behoudens wijzigingen, in te stemmen met het Plan van aanpak
actualisering Masterplan Noordzeekanaalgebied, zoals vastgestld door het
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied.
2. Het bedoelde Plan van Aanpak ter kennisname te brengen van de
statencommissies WVV, ROB en ELE.

Het college besluit:
1. Door de Statencommissie ELE gedane aanbevelingen gedeeltelijk over
te nemen in die zin dat PS -op 13 maart 2000- wordt voorgesteld:
a) Het voorwaardenscheppend beleid, onderdeel uitmakend van het Fonds
Economische Ontwikkeling, in zijn huidige vorm niet te continueren;
b) Een voorstel van Gedeputeerde Staten over een eventueel nieuw financiel
instrument ten behoeve van het regionaal economisch beleid tegemoet te
zien.
c) Defenitief over bedoeld nieuw instrument te besluiten in het kader van de
begroting 2001, op basis van uitgewerkte voorstellen .
2.
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Gedeeltelijke goedkeuring
bestemmingsplan Kasteel
Assumburg-Oud Haerlem,
gemeente Heemskerk

8.
Voordracht beleidskader
stedelijke vernieuwing en
basisbedragen

9.
Gewijzigde HAC-verordening

Besluit
Het college besluit goedkeuring te hechten aan het besluit van de
gemeenteraad van Heemskerk tot vaststelling van het bestemmingsplan
Kasteel Assumburg -–Oud Haerlem, 1e herziening, met uitzondering van:
a. Artikel 11, lid 1 van de voorschriften de zinsnede “inclusief maximaal 12
appartementen”
b. Artikel 11, lid 2, het getal “2”en de letters ën”in de zinsnede “(inclusief 2
bedrijfswoningen)”.

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit betreffende het
Beleidskader Stedelijke Vernieuwing in Noord-Holland vast te stellen.
2. Aan Provinciale Staten voor te stellen de Stimuleringsregeling Stedelijke
Vernieuwing in te stellen en deze met name te richten op
voorbeeldprojecten van stedelijke vernieuwing met een integrale aanpak
van sociale, economische en fysiek-ruimtelijke aspecten, een duurzame
milieuaanpak, een bovenlokale gebiedsgerichte aanpak en participatie van
bewoners.
3. Aan Provinciale Staten voor te stellen de bestaande stimuleringsregeling
ouderenhuisvesting op te laten gaan in de Stimuleringsregeling Stedelijke
Vernieuwing, met dien verstande dat de financiering van de
voorbeeldprojecten Wonen Plus kan blijven plaatsvinden.
4. De opname van de bodemsaneringsgelden in de nieuwe
stimuleringsregeling via het voorjaarsbericht bij de komende discussie
over posterioriteiten en prioriteiten aan de orde te stellen.
5. Op basis van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en de
Stimuleringsregeling Stedelijke Vernieuwing substantiële afspraken met
de gemeenten te maken over verbetering van het woon- en leefklimaat van
ouderen.
6. Voor de ISV-programmagemeenten de basisbedragen en voor de ISVnotitiegemeenten de indicatieve bedragen ISV/SDV (Stads- en
Dorpsvernieuwing) en ISV-bodemsanering conform bijgevoegd voorstel
vast te stellen.
7. De gemeenten in Noord-Holland conform inliggende brief te informeren
over het ontwerp-beleidskader, de basisbedragen en de te volgen
procedure bij de voorbereiding van de ISV-programma’s en –notities.
Het college besluit:
1. De voordracht aan PS m.b.t. de vaststelling van de Verordening op de
behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2000 (zijnde
de gewijzigde Verordening op de hoor- en adviescommissie), gewijzigd
naar aanleiding van de behandeling in de Commissie Ruimtelijke
Ordening en Bestuur op 17-12-1999, in principe vast te stellen;
2. De gewijzigde voordracht inclusief de verordening met toelichting te
bespreken met de Commissie ROB op 23 maart 2000;
3. Daarnaast via een aparte voordracht aan provinciale staten voor te stellen
een afzonderlijke hoor- en adviescommissie in te stellen voor de
behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten van gedeputeerde staten
die betrekking hebben op de rechtspositie van statenleden, en tegen
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10.
Locatiebeleid

11.
Provinciale monumentenlijst

Besluit
besluiten van gedeputeerde staten in het kader van de uitvoering van de
rechtspositieregelingen van gedeputeerde staten.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaande probleemstellende notitie en het voorlopig
plan van aanpak Locatiebeleid
2. In te stemmen met de conclusie dat er een aantal knelpunten zijn in de
onderbouwing en in de uitvoering van het Locatiebeleid;
3. In principe in te stemmen met de beleidsvragen als zijnde de kern van de
problemen die Noord-Holland met het Locatiebeleid ervaart, en waarvoor
naar oplossingen moet worden gezocht;
4. In principe in te stemmen met de aanpak van de activiteiten vermeld in het
voorlopig Plan van Aanpak;
5. Aan de statencommissie ROB advies te vragen over de punten 2 t/m/4
(leden van de Cies WVV en ELE zijn daarbij in principe welkom);
6. Een definitief besluit te nemen over het Plan van Aanpak op basis van het
advies van de statencommissie.
Het college besluit in principe:
1
a. De panden aan Barsingerweg 20 te Wieringerwaard, Grote
Zomerdijk 33 te Wognum en Hauwert 79 te Hauwert op de
provinciale monumentenlijst te plaatsen;
b.Een verzoek tot afvoeren van de provinciale monumentenlijst van
de seinmast aan de Molenkade 2 te Katwoudde niet honoreren;
c. Een verzoek tot afvoeren van de provinciale monumentenlijst van
de arbeiderswoning aan de Molenvaart 477-479 te Breezand
honoreren en van de provinciale monumentenlijst afvoeren.
2. Dit principebesluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie
Zorg, Welzijn en Cultuur d.d. 15 maart 2000.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Cardozo
tel. (023) 514 44 58
. 4, 5,
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
.1, 6,
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
.7, 8, 9, 10
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
.11
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
.2, 3,
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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 15-02-2000 openbaar
Datum:15-02-2000

