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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 19 december 2000
Onderwerp
1.
Actualisering en herijking
nota grondbeleid

2.
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO op 21-12-2000
3.
Oprichting mobiliteitsfonds
noordelijke randstad

4.
Concept-Perspectievennota
Provinciaal Verkeers- en
Vervoerplan

5.
Deelverordening duurzame
inrichting bedrijventerreinen
Noord-Holland 2001

Besluit
Het college besluit:
1. Op 19 december een eerste, oriënterende bespreking te voeren over de actualisering
en herijking van het provinciaal grondbeleid, aan de hand van de notitie ‘Met beide
benen op de grond’.
2. In haar vergadering van 6 februari 2001 een tweede, besluitvormende bespreking te
voeren over de actualisering en herijking van het provinciaal grondbeleid, en
daarbij de rijksnotitie over het grondbeleid te betrekken.
Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen in te stemmen met de
voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het concept Reglement voor het Fonds inzake het
Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad en van het voornemen van de
minister van V&W om daarin eind 2000 een bedrag van f 125 miljoen te storten.
2. Is van oordeel dat met dit concept reglement voldoende invulling wordt gegeven
aan het voorbehoud van Provinciale Staten bij hun besluit inzake het
bereikbaarheidsoffensi ef van 25 september 2000.
3. Machtigt gedeputeerde De Boer dit reglement juridisch af te ronden in overleg met
de mede-opricht ers Amsterdam en ROA, en het door te geleiden naar de
statencommissie V&V en vervolgens PS.
4. Machtigt het hoofd FEZ tot het, vooruitlopend op de definitieve besluitvorming
over het fonds reglement, sluiten van een rekeningsovereenkomst inzake het fonds
met de mede-oprichters en tot storting van een bedrag gelijk aan de helft van de
rijksbijdrage op deze rekening per 2 januari 2001, zodanig dat Noord-Holland een
vetorecht houdt op de besteding van de in het fonds gestorte gelden totdat de
besluitvorming over het fonds en het reglement in PS definitief is.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de nota “ Knopen, Doorhakken en Netwerken”
(Perspectievennota Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan)
2. Gedeputeerde H. de Boer te machtigen de opmerkingen van het college over de
bovengenoemde hoofdlijnen te verwerken in de nota, de herziene nota in te
brengen voor behandeling in het college op 23 januari 2001 en daarna in februari
met de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer de perspectievennota te
bespreken.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit inzake de Deelverordening Duurzame
Inrichting Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001-2004 in principe vast te stellen
en deze ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten;
2. De statenvoordracht en ontwerpbesluit inzake de Deelverordening om advies voor
te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen in haar vergadering van
februari 2001 en ter kennisname voor te leggen aan de statencommissie Economie,
Landbouw en Europa;
3. De portefeuillehouder voor Milieu te machtigen om eventuele wijzigingen
voortvloeiende uit de behandeling in de Statencommissie Milieu, Water en Groen
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6.
Deelverordening
Herstructurering
Bedrijventerreinen NoordHolland 2001.

Besluit
in de concept-statenvoordracht en in het ontwerp-besluit te verwerken;
4. De portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht en het ontwerpbesluit, na
positief advies van de Statencommissie, door te geleiden naar Provinciale Staten;
5. De Deelverordening bekend te maken in het Provinciaal Blad na vaststelling door
Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit inzake de Deelverordening
Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001-2004 in principe vast te
stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten;
2. De concept -statenvoordracht en ontwerpbesluit inzake de Deelverordening om
advies voor te leggen aan de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa in
haar vergadering van 31 januari 2001 en ter kennisname voor te leggen aan de
statencommissie Milieu, Water en Groen;
3. De portefeuillehouder voor Economie te machtigen om eventuele wijzigingen
voortvloeiende uit de behandeling in de Statencommissie Economie, Landbouw en
Europa in de concept-statenvoordracht en in het ontwerp-besluit te verwerken;
4. De portefeuillehouder te machtigen de statenvoordracht en het ontwerpbesluit, na
positief advies van de Statencommissie, door te geleiden naar Provinciale Staten;
5. De Deelverordening bekend te maken in het Provinciaal Blad na vaststelling door
Provinciale Staten.

7.
Streekplanafwijking
Waterland i.v.m.
Het college besluit de Statencommissie ROB voor te stellen om in beginsel in te
herstructurering en uitbreiding stemmen met de afwijking van het Streekplan Waterland om uitbreiding van
camping/jachthaven Uitdam
camping/jachthaven Uitdam – conform optie 4 – mogelijk te maken. Hierbij wordt wel
de kanttekening gemaakt dat goedkeuring van het betreffende bestemmingsplan
afhankelijk wordt gemaakt van de uitkomsten van de milieueffectrapportage en de
watertoets.
8.
Uitvoering motie 55-11-A

9.
Bespreking van het ICTBeleidsplan 2001-2004,
inzake het te voeren interne
ICT-Beleid en te ontwikkelen
vormen van digitale externe
dienstverlening

Het college besluit:
1. Uitvoering te geven aan motie 55-11-A door Reinoud Advies Groep
(RAG) opdracht te geven tot de uitvoering van het in de motie gevraagde
onderzoek naar taken, activiteiten en kosten van die activiteiten door de
Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland, zoals
omschreven in de bijgaande onderzoeksopzet,
2. De statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur in kennis te stellen van
de bijgevoegde opzet van het onderzoek.
Het college besluit:
1. Het te voeren provinciale ICT-beleid, zoals beschreven in het ICT-beleidsplan
2001-2004 voor kennisgeving aan te nemen
en daarbij in het bijzonder
2. in te stemmen met de indeling van het provinciale ICT-Beleid in drie categorieën
intern ICT-beleid, digitale dienstverlening ten behoeve van externe partijen en
extern ICT-Beleid
3. het voorstel ten aanzien de toedeling van verantwoordelijkheden met betrekking tot
de uitvoering per onderdeel te onders chrijven
4. het gevolgde tweesporenbeleid Kwaliteitsverbetering en Kennisnet te continueren
5. dit uit te bereiden met initiatieven op het vlak van Digitale dienstverlening ten
behoeve van externen
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10.
FIRON BV: voorbereiding
diverse
aandeelhoudersbesluiten

Besluit
6. de voorgestelde beleidslijn ten aanzien van het bestedingsvoorstel voor het budget
Ontwikkeling Inform atie- en Communicatiesystemen over te nemen
7. voor het ICT-beleidsplan 2001-2004 ter informatie en advisering voor te leggen aan
de Statencommissie ZWC & ICT
8. de portefeuillehouder Inform atisering en Automatisering bij positief advies te
machtigen de voorstellen tot uitvoering te brengen
Het college besluit:
1. met gebruikmaking van de machtiging verleend door PS bij besluit van 19
juni 2000, nummer 50 in te stemmen met aankoop van de door de Kamer
van Koophandel Alkmaar gehouden aandel en in FIRON BV voor f 1,- en
overigens ook onder gelijke voorwaarden als bij de koop van de door
MKB-beleggingen gehouden aandelen
2. als aandeelhouder van FIRON B.V. in te stemmen met het eervol ontslag
van de huidige directeur, de heer mr C. Benschop per 1 januari 2001
3. als aandeelhouder in principe te besluiten tot benoeming van de
rechtspersoon provincie Noord-Holland tot bestuurder van FIRON B.V.
4. als aandeelhouder in principe te besluiten tot statutenwijziging van FIRON
in die zin dat de vennootschap geen Raad van Commissarissen meer zal
hebben

11.
Het gebruik van jaarverslag en Het college besluit:
jaarrekening
1. De jaarstukken als instrument voor verantwoording en bezinning te versterkken
door nadrukkelijker aandacht te besteden aan doelmatigheid en doeltreffendheid
van het gevoerde provinci aal beleid.
2. Daartoe de directieraad opdracht te geven tot het opstellen van een jaarverslag met
daarnaast een publieksjaarverslag bij de jaarrekening over 2000 met als
randvoorwaarde dat in rekening en verslag expliciet aandacht wordt besteed aan de
behaalde resultaten.
12.
Vaststellen reglement fonds
nazorg gesloten stortplaatsen
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. het reglement “Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland" in principe vast te stellen (zie bijlage 1);
2. in principe de in 1999 en 2000 ontvangen en de in 2001 te ontvangen
fondsmiddelen uit te zetten overeenkomstig het machtigingsbesluit van PS
1994 nr. 15, en het aanvullende machtigingsbesluit van PS 2000 nr. 48, dit
tot het moment van vaststellen door PS van het bij of krachtens de Wet
fido verplicht op te stellen financi eringsstatuut, dat onder meer op het
“Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland” van toepassing zal
zijn;
3. de bij 1 en 2 vermelde besluiten om advies voor te leggen aan de
Statencommissie voor financiën, strategie en bedrijven;
4. bij positief advies door de Statencommissie voor financi ën strategie en
bedrijven, de GS-commissie financiën, strategie en bedrijven te machtigen
tot definitieve vaststelling van de bij 1 en 2 vermelde besluiten.

13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
- Spuistraat e.o., gemeente Amsterdam (2000/23194)
en verklaringen van geen
- Rossumplein, stadsdeel ZuidOost, gemeente Amsterdam (2000/23238)
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
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- Oprichten van 17 appartem enten en een algemene ruimte aan de Scheijbeecklaan te
Beverwijk
- Bouw schoollokaal aan de Wilgenlaan 83 te Zwanenburg, gemeente
Haarl emmermeer
- Bouw van een compostloods aande Hoofdweg 298, gemeente Haarlemmermeer
- Bouw van een dubbele woning aan de Hoofdweg 116 te Kudelstaart, gemeente
Aalsmeer
Bouw woning perceel Vliewint te Petten, gemeente Zijpe
- Bouw 4 appartementen Stationsweg 87 te Heiloo
- Bouw 174 woningen gebied De Aker, deelgebieden 5 en 6, Stadsdeel Osdorp,
gemeente Amsterdam
- Bouw 26 woningen gebied De Aker, deelgebieden 5 en 6, Stadsdeel Osdorp,
gemeente Amsterdam
- Bouw 5 woningen Dorpsstraat 28a te Oterleek, gemeente Schermer
- Wijziging in aanbouw zijnde woning Oscar Mendliklaan 7, gemeente Bloemendaal
- Uitbreiden woning aan de Zilkerduinweg 402A, gemeente Bloemendaal
- Bouw van 171 woningen gebied De Aker, deelgebieden 5 en 6, Stadsdeel Osdorp,
gemeente Amsterdam
- Bouw van 4 appartementen aan de Stationsweg 89 te Heiloo
- Bouw 33 woningen met bedrijfsruimten aan de Frieseweg, gemeente Alkmaar
- Bouw van 129 woningen gebied De Aker, deelgebieden 5 en 6, Stadseel Osdorp,
gemeente Amsterdam
- Bouw 149 woningen gebied De Aker, deelgebieden 5 en 6, Stadsdeel Osdorp,
gemeente Amsterdam
- Verbouw/vergroten zomerhuis, park De Garnekuul 16 te Callantsoog, gemeente
Zijpe
- Toepassing artikel 33, lid 2 WRO voor een 17-tal bestemmingsplannen, gemeente
Heerhugowaard

- De Edele Steen 2000, gemeente Anna Paulowna
14.
Werkplan 2001 Stivas NoordHolland

15.
Vaststelling ruime jas plan

16.
Subsidieplafonds 2001

Het college besluit:
1. Het werkplan voor het jaar 2001 van de Stichting ter Verbetering van de Agrarische
Structuur (Stivas) Noord-Holland goed te keuren.
2. Het werkplan 2001 van de Stivas Noord-Holland ter kennisneming voor te leggen
aan de Statencommissie ELE.
3. Het bestuur van de Stivas Noord-Holland met inliggende brief over deze besluiten
te informeren, met inbegrip van enige opmerkingen op het werkplan 2001.
Het college besluit:
1. De beheersgebiedsplan ruime jas Noord-Holland vast te stellen.
2. De bezwarenm akers op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met betrekking
tot hun bezwaar.
3. Het plan te verzenden aan LASER.
Het college besluit:
1. Ingevolge artikel 4:25 Awb juncto artikel 5 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 (ASN) voor het dienstjaar 2001 de subsidieplafonds vast te
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stellen conform bijlage;
2. De vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad en hiervan
mededeling te doen in de regionale bladen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. (023) 514 4309/3569
10, 11, 12, 16
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
2
L.Nijsten
tel. (023) 514 40 87
1, 5, 6, 14
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
3, 4
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
7, 13
S.Raben
tel. (023) 514 40 07
8, 9
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
15
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 vragenst ellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 19-12-2000 openbaar
Datum:19-12-2000

