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1.
Stand van zaken Masterplan
Crailo

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie Masterplan Crailo, waarin de stand van zaken van

dit project uit het Streekplan Gooi en Vechtstreek is beschreven.
2. De Statencommissie ROB te informeren over de stand van zaken in haar

vergadering van 20 juli 2000.

2.
Ontwikkelingssamenwerking Het college besluit:

1. In principe vast te stellen de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit,
inhoudende de Deelverordening Ontwikkelingssamenwerking Noord-Holland, ter
vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten;

2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan
de statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur op 31 augustus 2000.

3.
Beantwoording Statenvragen
G.Le Belle inzake het gebruik
van bestrijdingsmiddelen bij het
beheer en onderhoud van wegen
en vaarwegen

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Reconstructie N242/ontsluiting
AZ-stadion

Het college besluit:
1. De kruising Smaragdweg/N242 los te koppelen van het project HAL-

VINEX/N242;
2. Met de gemeente Alkmaar en Rijkswaterstaat te komen tot inhoudelijke en

financiële afspraken over de ontsluiting van het AZ-stadion in relatie tot de
reconstructie van de N242 en de daarin voorkomende kruising
Smaragdweg/N242;

3. Te kiezen voor een ongelijkvloerse kruising van Smaragdweg met de N242,
uitgaande van realisering in het jaar 2001;

4. Ten behoeve van de aanleg in te stemmen met opname van de reconstructie in de
realiseringsfase van het PMI 2001-2005;

5. In te stemmen met een gezamenlijke uitwerking op zeer korte termijn van de
plannen door Alkmaar, Rijkswaterstaat en provincie van de plannen, inclusief een
kostenraming zodat nog begin augustus 2000 meer duidelijkheid bestaat over de
te verwachten investeringen.

6. De Commissie Wegen Verkeer en Vervoer te raadplegen over het besluit en de
portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken.

5.
Extra bijdrage realisering T106 Het college besluit:

1. Het SADC een subsidie te verlenen van fl. 470.000,-- voor het op afstand
bedienbaar maken van de brug in de T106 en deze subsidie, onder voorbehoud
van goedkeuring door provinciale staten te dekken uit het PIF;

2. De dekking uit het PIF te regelen bij Voordracht voor het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur 2001-2005 (november 2000);

3. Vooruitlopend op de instemming van provinciale staten, met het oog op de
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afronding van het werk, de portefeuillehouder te machtigen fl. 450.000,-- als
voorschot betaalbaar te stellen, na afgifte van een accountantsverklaring door het
SADC op de gemaakte kosten.

6.
Instellen Platform Baggerspecie Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de beraadslagingen van de statencommissie Milieu, Water
en Groen van 21 oktober 1999 bij het agendapunt Stand van zaken baggerbeleid;

2. Het door voornoemde statencommissie in meerderheid gedragen voorstel  om een
platform in te stellen te ondersteunen;

3. Voor de organisatie van het platform een plan van aanpak op te stellen;
4. Uitvoering  te geven aan het verzoek van voornoemde statencommissie en  een

Platform Baggerspecie in te stellen.
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7.
Voordracht Streekplan Gooi en
Vechtstreek

Het college besluit:
1. De voordracht vast te stellen en te agenderen in de vergadering van provinciale

staten van 18 september 2000.
2. Appellanten en gemeenten in het streekplangebied te informeren door inliggende

brieven.

8.
Aanpak Stelling van Amsterdam
in Streekplan Noord-Holland
Zuid

Het college besluit:
1. Inzake de Stelling van Amsterdam als provincie het voortouw te nemen

betreffende de ideevorming en de afweging van de ruimtelijke consequenties in
het streekplankader van Noord-Holland Zuid en dit projectmatig op te starten.

2. Staatssecretaris van der Ploeg, als vertegenwoordiger van de Belvedere-partijen
op rijksniveau uit te nodigen om in het kader van het streekplanproces Noord-
Holland Zuid inhoudelijk en financieel bij te dragen aan de ideevorming
betreffende de ruimtelijke ontwikkelingen op en rond de Stelling van Amsterdam,
binnen het kader van het streekplan.

3. De afdeling RWB opdracht te geven dit project onder te brengen in het
streekplanprogramma.

4. De PS-commissies ROB, MWEG en ZWC hiervan in kennis te stellen.
5. De GS-commissie R&W te mandateren om te komen tot een opdrachtverlening

aan Bureau H+N+S  tot het uitvoeren van de onderzoeksopdracht, op basis van
bijgaande offerte.

6. Een nader te bepalen extern deskundige in te schakelen voor de begeleiding van
het planvormingsproces ten behoeve van de draagvlakvorming tot een maximaal
bedrag van fl. 60.000,=.

7. Fl. 150.000,= uit te trekken voor externe advies- en projectkosten, zijnde 50% van
de geraamde kosten. Voor de gevraagde bijdrage van het Rijk ad. fl 150.000,=  in
principe garant te staan.

8. Een bestuurlijke, extern georiënteerde, klankbordgroep in het leven te roepen, die
het project volgt. Gedeputeerde Meijdam te machtigen deze samen te stellen.

9.
Streekplan Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied,
ontwerp-partiële herziening
Zuidas

Het college besluit:
1. De ontwerp- partiële streekplanherziening vast te stellen en ter inzage te leggen

gedurende vier weken (van 4 september 2000 tot en met 2 oktober 2000);
2. Dit voornemen op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken door

publicatie van de kennisgeving en de gemeente Amsterdam te verzoeken een
gelijkluidende kennisgeving te plaatsen;

3. Betrokken bestuurlijke en andere instanties via inliggende brieven te verzoeken
de ontwerp-streekplanherziening ter inzage te leggen;

4. In september 2000 een voorlichtingsbijeenkomst over de partiële
streekplanherziening te beleggen.

10.
Aankondiging ontwerp
Streekplan Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied,

Het college besluit door inliggende brieven de bestuurlijke overlegpartners op de
hoogte te stellen van het voornemen voor de Zuidas een partiële streekplanherziening
voor te bereiden .
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ontwerp-partiële herziening
Zuidas

11
Bekrachtiging van beslissing op
bezwaar in mandaat genomen

Het college besluit:
1. De beslissing op bezwaar, in mandaat genomen door het bureauhoofd Ruimtelijke

Inrichting Zuid op 14 mei 1998, nr.98-140011, tot ongegrondverklaring van de
bezwaren tegen het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden rond het
Havengebied te Amsterdam, te bekrachtigen en voor eigen rekening te nemen;

2. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hiervan door middel van
inliggende brief op de hoogte te stellen.

12.
Europa: juridisch kader
meldingsplicht staatssteun

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie juridisch kader meldingsplicht staatssteun;
2. Nader te laten onderzoeken of de provinciale regelgeving met betrekking tot

staatssteun Europa-conform is;
3. De afdeling BJZ op te dragen een onderzoeksvoorstel aan het college voor te

leggen;
4. Na afronding van dit onderzoek een besluit te nemen over de acties die nodig zijn.

13.
Partiële herziening streekplan
Noord-Holland-Noord

Hetr college besluit:
1. Kennis te nemen van het voorontwerp partiële streekplanherziening Noord-

Holland-Noord;
2. Betrokken gemeenten en instanties om een reactie te vragen op het voorontwerp.
3. Parallel aan de onder 2 genoemde procedure na te gaan of en in hoeverre het

provinciaal compensatiebeleid voor deze herziening gevolgen dient te hebben.

14.
Afrekening f.150 miljoen WBO-
reserve

Het college besluit de concept-brief aan VWS vast te stellen over de afwikkeling van
de WBO-reserve f.150 miljoen onder overlegging van een specificatie van de uitgaven
over de jaren 1997 t/m 1999, waardoor de  boekhoudkundige verrekening op de
doeluitkering Jeugdhulpverlening kan worden teruggedraaid.

15.
Prijscompensatie gesubsidieerde
instellingen

Het college besluit:
1. Het college besluit ten dele tegemoet te komen aan het door het IMCO bij de

HAC ingediende bezwaarschrift van 25 februari 2000 tegen de subsidiehoogte
2000 (zie de eerste twee punten van de 3de alinea) door:

- het creeren van de mogelijkheid om ook in dit jaar de door de
provincie gesubsidieerde instellingen achteraf en boven de reeds
toegekende prijscompensatie, een extra prijscompensatie toe te
kennen als tegemoetkoming in de gestegen lonen en prijzen.

- nadere voorwaarden en regels op te stellen over de wijze waarop die
extra prijscompensatie per instelling wordt berekend en wanneer die
wordt toegekend.

- de uit dit voorstel voortvloeiende financiële consequenties mee te
nemen bij het Najaarsbericht 2000.
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- dit voorstel voor te leggen aan de commissie ZWC en de commissie

FSB.
2. Het IMCO over deze beleidslijn te informeren.

16.
Beslissing op bezwaarschrift
Schoorl’s Gemengd Koor:
contrair aan HAC-advies

Het college besluit:
1. Bezwaarde in het bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaarschrift, contrair aan het advies van de Hoor- en adviescommissie,

ongegrond te verklaren.

17.
Interne aandelenbeurs NV
NUON

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het aangepaste Memorandum inzake werking en procedures

interne aandelenmarkt NUON;
2. Geen order voor ver- of aankoop van aandelen NUON te plaatsen;
3. Geen gebruik te maken  van de mogelijkheid voor aandelenuitgifte in verband

met de opbrengst van de verkoop van UNA;
4. De Commissie Financiën, Strategie en Bedrijven hierover te horen.

18.
Jaarrekening 1999 NV
Afvalzorg

Het college besluit:
1. Ten aanzien van de winstbestemming 1999 van NV Afvalzorg provinciale staten

voor te stellen de winst na aftrek van het statutaire dividend (f.10.813.000,-) als
dividend ter storting in het Provinciaal Afvalstoffenfonds nu uit te keren;

2. De Gedeputeerde Bedrijven te machtigen de statenvoordracht vast te stellen met
inachtneming van het besluit onder 1;

3. De statenvoordracht voor te leggen aan de Commissie FSB.

19.
Convenant voorbeeldproject
WonenPlus TOL-gebied

Het college besluit:
1. Uitvoering te geven aan uw besluit van 12 mei 1998 door een convenant aan te

gaan  inzake het voorbeeldproject WonenPlus voor het landelijk gebied,
omvattende de gemeenten Schermer, Graft De Rijp en Beemster, onder meer
inhoudende de verplichting:

− Provinciale Staten voor te stellen bij de jaarlijkse begrotingsvoorbereiding voor
de duur van het project (tot 2004) jaarlijks ƒ 300.000,- bij te dragen aan het
project;

− Personele capaciteit beschikbaar te stellen in de vorm van een projectleider en
ondersteuning, alsmede onderzoekscapaciteit.

2. De heer Neef  aan te wijzen als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de provincie
en hem te machtigen het convenant te ondertekenen.

3. De heer Neef te machtigen aanpassingen op ondergeschikte punten aan te brengen
indien besluitvorming bij de overige partners daartoe aanleiding geeft.

20.
Onderzoeksprogramma 2000
Mark II

Het college besluit het Onderzoeksprogramma 2000 Mark II vast te stellen.
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21.
Stand van zaken actiepunten
Project Functioneren
Provinciale Staten.

Het college neemt kennis van de stand van zaken rond de actiepunten van het Project
Functioneren Provinciale Staten.

22.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
− Jaagweg gemeente Wester-

Koggenland
− Centrum 3e fase gemeente

Stede Broec
− Dorpskernen gemeente

Schermer

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst.

23.
Uitnodiging voor open overleg
aan 13 Westfriese gemeenten
o.g.v. artikel 2 van de Wet arhi

Het college besluit: de colleges van B&W van de Westfriese gemeenten Andijk,
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Noorder-Koggenland, Obdam, Opmeer,
Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wognum en Wester-Koggenland uit te
nodigen voor een open overleg als bedoeld in artikel 2 van de Wet algemene regels
herindeling (arhi) op donderdag 26 oktober 2000 in het kantoor van het
Samenwerkingsorgaan West-Friesland, Blauwe Berg 5 te Hoorn, conform bijgevoegd
schema.

24.
Omvormingsregeling
ouderenhuisvesting,
verlengingsbesluit

Het college besluit:
1. De GS-regeling voor omvorming van verzorgingshuizen tot zelfstandige

huisvesting van ouderen in het kader van het Plan Verzorging en Verpleging
1997-2000 te verlengen tot en met het jaar 2002.

2. Het ontwerpbesluit voor advisering voor te leggen aan de PS-Commissies voor
Zorg, Welzijn en Cultuur en aan de Commissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur.

25.
Westzanerpolder: gedeeltelijk
nat bedrijventerrein

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 Noord-
Holland en de programmamanager Masterplan Noordzeekanaalgebied en de
conclusies van de achterliggende rapporten van Buck Consultants “Marktkansen
natte kavels Westzanerpolder” en RON “Het planconcept van de Westzanerpolder
nader beschouwd”;

2. in beginsel in te stemmen met het advies van bovenbedoelde werkgroep, te weten
het voornemen van B&W van de gemeente Zaanstad om:

a. in het bestemmingsplan Westzanerpolder op te nemen een zeekade van 400 meter
met achterland voor natte bestemmingen van 12 ha;

b. in het bestemmingsplan Westzanerpolder op te nemen een wijzigingsbevoegdheid
van B&W Zaanstad t.b.v. het omzetten van de bestemming droog bedrijventerrein
in een natte bestemming van nog eens 15 ha met 500 meter zeekade;

c. als onderlegger van het bestemmingsplan Westzanerpolder gebruik te maken van
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de studie van Buck Consultants, waardoor duurzaamheidsthema’s op het terrein
van ruimtelijke uitwerking, water, natuur, verkeer en vervoer, energieverbruik en
materiaalverbruik en afvalbeheer in een exploitatieovereenkomst tussen gemeente
Zaanstad en de andere grondeigenaren kunnen worden meegenomen.

3.   de statencommissie ROB advies te vragen over het onder 2 genoemde principe-
besluit.

over de nummers:

D.Cardozo tel. (023) 514 44 58 4, 5, 25.
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 2, 21.
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 20.
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 12.
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 17, 18.
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 23.
S.Raben tel. (023) 514 40 07 14, 15, 16, 19, 24.
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 6

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. 18-07-2000 openbaar
Datum:18-07-2000


