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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 26 september 2000
Onderwerp

Besluit

1.
Regionale omroep; besteding Het college besluit de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH) geen
stelpost extra uitgaven voor de toestemming te verlenen de op 7 maart jl. door het college goedgekeurde begroting
regionale omroep
2000 thans aan te passen aan de gevolgen van de fiscalisering van de Omroepbijdragen
per 1 januari 2000.
2.
Beheer Groenproject
Haarlemmermeer

3.
Wijziging van de
Grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998 en
van het daarin opgenomen
tarief
4.
Ontwerp-beleidsnota
provinciaal energiebeleid
2000-2005

Het college besluit:
1. Bij te dragen voor maximaal 22,5%, met een maximumbedrag van f.56.250,- in het
exploitatietekort van de kosten van beheer en onderhoud van het strategisch
groenproject Haarlemmermeer;
2. Te voldoen aan het verzoek van de stuurgroep Haarlemmermeer om, als tijdelijk
opdrachtgever, mede namens de overige leden van de stuurgroep de reeds
opgeleverde groengebieden, namelijk de Groene Weelde en een deel van het
Groene Carré tijdelijk te beheren, exclusief het toezicht, tot uiterlijk 1-1-2002 onder
de voorwaarde alle betrokken partijen in de kosten, incl. eventuele verzekering, hier
aan bijdragen en de gemeente Haarlemmermeer haar medewerking verleent mbt het
toezicht;
3. Het beheer van deze groengebieden in de Haarlemmermeer op te dragen aan de
onderafdeling Groenbeheer van de provincie (opdrachtnemer), die als budgethouder
alle noodzakelijke maatregelen daartoe treft tegen een van te voren afgesproken
bedrag;
4. Voor beheer en onderhoud van de Groene Weelde, voor het jaar 2000 maximaal
f.56.250,- beschikbaar te stellen uit de begrotingspost Bijdrage Recreatieschappen;
5. Voor het strategisch groengebied in de Haarlemmermeer ook een beleidsplan op te
laten stellen, conform dat ook gebeurt voor de huidige recreatieschappen;
6. De stuurgroep Haarlemmermeer Groen deze besluiten van GS mede te delen;
7. Advies te vragen aan de statencommissie OOPO.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp-statenvoordracht en het ontwerpbesluit bestaande uit
een aanvulling op de tekst van de Grondwater-heffingsverordening Noord-Holland
1998 en een wijziging van het heffingstarief;
2. De ontwerp-statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan
de statencommissie Financien, Strategie en Bedrijven.
Het college besluit:
a. In te stemmen met de voorstellen in bijgaande ontwerp-beleidsnotitie provinciaal
energiebeleid 2000 – 2005 i.c.:
•
Het genoemde ambitieniveau te volgen t.w. 2 tot 4 Mton CO2-reductie en 2,5%
duurzame energie in 2005
•
De voorgestelde inhoud van de CO2-pakketten te volgen en deze CO2pakketten aan te bieden aan gemeenten z.s.m. in 2001 tot 31 december 2005.
•
Een CO2-servicepunt op te richten z.s.m. in 2001 tot 31 december 2005 t.b.v.
de invoering van CO2-pakketten bij Noord-Hollandse tot 31 december
gemeenten en het geven van ondersteuning aan gemeenten voor de uitvoering
van de pakketten;
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b.
c.
d.
e.

5.
Provinciaal milieubeleidsplan
2001-2005

F 10 mln van de reeds gereserveerde FINH-middelen bij motie (nr.55-33 van
15/11/99) te reserveren voor financiele ondersteuning van toepassing van
duurzame energie en energiebesparing door gemeenten in de periode 2001 –
2005, waarbij de verdeling wordt gevolgd zoals voorgesteld in de ontwerpbeleidsnotitie;
•
De resterende F 20 mln te reserveren voor co-financiering van grote
energieprojecten in de periode 2001 - 2005, onder de in de beleidsnotitie
genoemde voorwaarden;
•
Het ambitieniveau t.a.v. energie zoals dat is geformuleerd voor de
nieuwbouw/renovatie van de provinciale gebouwen te volgen.
de ontwerp-beleidsnotitie en de voorstellen uit a. ter goedkeuring te agenderen
voor de statencommissie Milieu, Water en Groen;
De portefeuille-houder milieu te machtigen te starten met de uitvoering van het
energiebeleid, na instemming van de Statencommissie;
De vaststelling door voltallig PS van het energiebeleid te laten plaatsvinden als
onderdeel van het nog op te stellen provinciaal milieu beleidsplan.
Jaarlijks het realisatietempo van de ambities te monitoren via de ‘monitor milieu
kwaliteit’ en dit jaarlijks ter kennisname te agenderen voor de Statencommissie
Milieu.

Het college besluit kennis te nemen van bijgaande Hoofdlijnennotitie PMP 2001-2005
en het gebruik ervan in de ontwerpateliers PMP in oktober a.s.

6.
Het college besluit:
Verordening op de
1. De voordracht voor de instelling van de hoor- en adviescommissie rechtspositie
behandeling van
GS- en Statenleden Noord-Holland en de vaststelling en de bijbehorende
bezwaarschriften tegen
verordening voorlopig vast te stellen;
besluiten van GS over de
rechtspositie van leden van PS 2. De voordracht c.a. te bespreken met de Statencommissie voor Ruimtelijke
Ordening en Bestuur op 18 oktober 2000.
en GS van Noord-Holland
7.
Hogere grenswaarden
vanwege verkeerslawaai ten
behoeve van bedrijfswoningen, geprojecteerd
binnen het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Oosthuizen,
gemeente Zeevang

Het college besluit de gevraagde hogere waarden vanwege te bouwen bedrijfswoningen,
ten behoeve van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthuizen 2000, niet vast te
stellen.

8.
Beoordeling programma’s ISV Het college besluit:
1. zijn oordeel uit te spreken dat de programma’s van vrijwel alle
programmagemeenten over het algemeen een ruim voldoende tot zeer goede
invulling geven aan de wettelijke vereisten en het provinciaal beleid zoals
geformuleerd in het Beleidskader Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland en
daarmee een belangrijke stap betekenen in de aanpak van de stedelijke
vernieuwing binnen de provincie.
2. Het college besluit conform de voorstellen van de projectgroep het voornemen
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•

•

•

•

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
Bestemmingsplan
Buitengebied Texel (nieuw

te hebben na inwerkingtreding van de Wet op de Stedelijke Vernieuwing en
nadat de beschikking van het rijk inzake de rijksmiddelen is afgegeven:
aan alle programmagemeenten, met uitzondering van Heerhugowaard en
Weesp, voor de uitvoering van hun programma ISV + SDV bijdragen te
verlenen, waarbij de in beginsel in vooruitzicht gestelde indicatieve
basisbedragen met 1/3 zullen worden verhoogd;
aan alle programmagemeenten in het kader van het ISV eveneens bijdragen
aan de bodemsanering voor stedelijke vernieuwing te verlenen, waarbij de in
beginsel in vooruitzicht gestelde indicatieve basisbedragen eveneens met 1/3
zullen worden verhoogd. GS spreken tevens het voornemen uit tot verdere
verhoging van de bodembijdrage conform de voorstellen van de projectgroep
over te zullen gaan, indien het rijk komende maanden tot voldoende verdere
verhoging van het provinciale budget voor bodemsanering besluit.
aan 15 programmagemeenten een provinciale bijdrage te verlenen, groot 5%
van de totale rijksbijdrage (excl. de eventuele extra bodemsaneringsbijdrage),
onder voorwaarde dat in nader overleg met de gemeenten afspraken worden
gemaakt over de onderdelen van het programma, waarvoor de provinciale
bijdrage zal worden benut. Genoemde onderdelen dienen duidelijk invulling te
geven aan de gestelde provinciale criteria.
de programma’s van de gemeenten Hilversum , Hoorn, Purmerend, Velsen en
de drie BES-gemeenten de status van *ster*programma te geven en per
gemeente een extra bijdrage van ƒ 400.000 aan provinciale middelen toe te
kennen.
Aan de gemeenten Heerhugowaard en Weesp op basis van artikel 8 lid 4 van
de Wet SV de gelegenheid te geven hun programma, parallel aan de in
voorbereiding zijnde structuurvisie c.q. -plan, doch uiterlijk binnen een jaar,
aan te passen. In afwachting van de programma’s zullen de middelen voor
beide gemeenten gereserveerd blijven. Hierbij wordt eveneens de verhoging
van de ISV+SDV-gelden met 1/3 gereserveerd.
Het hoofd van de afdeling RWB te machtigen de gemeenten te informeren over
het voornemen van GS en na inwerkingtreding van de Wet stedelijke
vernieuwing en nadat de beschikking van het rijk inzake de rijksmiddelen is
afgegeven, de gelden door middel van beschikkingen te verlenen. In de
beschikkingen zullen maximale bijdragen opgenomen worden en eventuele
overschrijdingen komen ten laste van de gemeenten.
De rijksgelden uit te betalen nadat de provincie ze van het rijk heeft ontvangen.
De gemeenten voor de uitvoering van het bodemprogramma te mandateren op
basis van artikel 53 van de Wbb.
Gezien de ernst van de problematiek met de gemeente Den Helder breed
bestuurlijk en ambtelijk overleg te willen voeren over de aanpak van de
stedelijke vernieuwing in deze gemeente.
De provinciale projectgroep opdracht te geven de ideeën over provinciaal
partnerschap en aanknopingspunten voor extra middelen nader uit te werken en
daarbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de sociale en economische
aspecten, de duurzaamheid en de bovenlokale afstemming van de stedelijke
vernieuwing.

Het college besluit:
1. appellant, genoemd onder 1. mee te delen dat zijn beroepschrift in heroverweging
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besluit)

2.
•
•
•
3.

10.
Tijdelijke subsidieregeling
stimulering van de zorg- en
dienstverlening voor
lichamelijk gehandicapten in
Noord-Holland 2000-2001

11.
Najaarsrapportage Afdeling
I&A
12.
Ontwerp-Najaarsbericht 2000

13.
Vaststelling tarief provinciale
opcenten op de hoofdsom van

aanleiding heeft gegeven ons besluit van 25 februari 1997, nr. 96-712836, als volgt
te herzien:
goedkeuring te onthouden aan het plandeel met de bestemming agrarisch gebied,
categorie 3” betreffende het bebouwingsvlak klasse b op het perceel Hallerweg 26
in Den Burg (zoals op de plankaart met blauwe omlijning is aangegeven);
appellant, genoemd onder 2, 3 en 4 mee te delen dat hun beroepschriften in
heroverweging geen aanleiding hebben gegeven tot herziening van ons besluit van
25 februari 1997, nr. 96-712836, en derhalve goedkeuring te verlenen aan:
het plandeel met de bestemming “Agrarisch gebied, categorie 3” betreffende het
perceel gelegen aan de Mienterglop in De Koog;
het plandeel met de bestemming “Wonen (W)” betreffende het perceel gelegen aan
de Mienterglop 9 in De Koog;
het plandeel met de bestemming “Militair terrein (Md)”.
In verband met artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te bepalen dat ten
aanzien van het plandeel genoemd onder 1. waaraan goedkeuring is onthouden een
nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld.

Het college besluit:
1.
in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel van de tranche 2000 voor
de subsidies in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering van de
zorg- en dienstverlening voor lichamelijk gehandicapten in Noord-Holland
2000 en 2001( hierna te noemen de regeling);
2.
conform de regeling dit verdelingsvoorstel voor advies voor te leggen aan de
Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;
3.
indien de statencommissie ZWC positief adviseert over dit verdelingsvoorstel,
de gedeputeerde voor Zorg te machtigen conform het verdelingsvoorstel te
besluiten;
4.
alle subsidieaanvragers door middel van een brief van deze besluitvorming op
de hoogte te brengen;
5.
op grond van artikel 8 van de regeling, de regiocommissies van die regio’s
waar sprake is van onderuitputting na deze besluitvorming te verzoeken om
mee te helpen om de regio in staat te stellen nieuwe subsidieaanvragen in te
dienen;
6.
voor de besluitvorming over verzoeken als bedoeld in lid 5, de gedeputeerde
voor Zorg te machtigen.
Het college neemt kennis van de eerste tweemaandelijkse rapportage van de afdeling
I&A over de ontwikkelingen.
Het college besluit:
1. Het ontwerp-Najaarsbericht 2000 vast te stellen;
2. Het ontwerp-Najaarsbericht ter advisering voor te leggen aan de commissie
Financiën, Strategie en Bedrijven in haar vergadering van 11 oktober a.s.
Het college besluit:
1
In te stemmen met de ontwerp-statnevoordracht inclusief ontwerpbesluit
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de motorrijtuigenbelasting met
ingang van 1 april 2001.
2
14.
Terugdringing ziekteverzuim

15.
Via najaarsbericht PS te
verzoeken f.290.000,beschikbaar te stellen t.b.v.
diverse P&O-projecten
16.
Openbaar Vervoer in NoordHolland Noord

inzake de vaststelling van het aantal opcenten op de hoofdsom van de
motorrijtuigenbelasting op 44,7 met ingang van 1 april 2001;
De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie
Financiën, Strategie en bedrijven.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het eindrapport van het onderzoek naar het ziekteverzuim bij
de provincie Noord-Holland, dat in opdracht van de DR is uitgevoerd;
2. Kennis te nemen van de door de DR voorgenomen actiepunten uit het
Uitvoeringsplan terugdringing ziekteverzuim;
3. Kennis te nemen van de bijgevoegde managementinformatie over de ontwikkeling
van het ziekteverzuim en de ziekmeldingsfrequentie in het jaar 2000 ten opzichte
van dat in het jaar 1999;
4. De managementinformatie te zenden naar de statencommissie OOPO.
Het college besluit Provinciale Staten, via het najaarsbericht 2000, voor te stellen een
bedrag van f.290.000,- ter beschikking te stellen ten behoeve van de P&O-projecten
Administratieve Organisatie en Externe inzet voortgang Resico Inventarisatie.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het resultaat van de contractbesprekingen met
conneXXion-Noordwest en in te stemmen met:
a. Het ontwikkelen van een meerjarenovereenkomst tussen de
provincie en conneXXion-Noordwest voor de periode vanaf 1
januari 1999 tot en met 31 december 2004 met als uitgangspunt
dat daarbij dezelfde systematiek wordt gevolgd als in de
meerjarenovereenkomst met conneXXion-Midden-Oost en met
de volgende elementen:
i. Een buslijnennet van 482.423 beladen uren voor de
dienstregeling 28 mei 2000 tot 10 juni 2001 en een
buslijnnet van 402.423 beladen uren met ingang van 10
juni 2001 bestaande uit een basisnet voor NoordHolland-noord en een lijnennet voor Haarlem/IJmond en
Texel (dat in grote lijnen overeenkomt met de
dienstregeling 2000/2001) op basis van vaste tarieven
per beladen uur;
ii. Een variabele bijdrage in de vorm van een vaste
suppletie van ƒ 1,4276 op de werkelijke
reizigersopbrengsten met ingang van het kalenderjaar
2001. Deze bijdrage wordt in principe gefinancierd
vanuit de rijksbijdrage (begrotingspost
G303422101/G313422101);
iii. De vaste verrekentarieven voor uitbreidingsvoorstellen;
iv. De door de vervoerder te garanderen groei van 2%
reizigersopbrengsten per jaar;
v. Een door de provincie vanaf 1 januari 2001 jaarlijks te
betalen bijdrage uit eigen middelen van maximaal ƒ
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2.

619.246,-- ter verbetering van de toegankelijkheid en
sociale veiligheid, op basis van door gedeputeerde staten
goed te keuren plannen van conneXXion-Noordwest;
vi. Een additionele bijdrage uit eigen middelen in de kosten
van exploitatie van ƒ 5.985.333,-- (prijspeil 1999) voor
de gehele contractperiode;
b. De constatering dat deze meerjarenovereenkomst openbare
aanbesteding van de openbaar vervoervoorzieningen conform
wettelijke verplichting niet in de weg staat;
c. De instelling van een experimentenpot waaruit inkoop van extra
uren voor nieuw te starten kansrijke lijnen kan worden gedekt.
Aan de hand van concrete voorstellen zullen hiervoor middelen
worden gereserveerd;
d. Het dekken van de totale additionele kosten uit de eerder in het
PIF gereserveerde middelen.
Kennis te nemen van de ontwerpdiscussienota “Toekomstvast openbaar
vervoer voor Noord-Holland-noord” en daarbij:
a. In te stemmen met het globaal vervoerkundig programma van
eisen dat ten grondslag ligt aan het ontwikkelde lijnennet;
b. In te stemmen met het in discussie brengen van het voorstel
waarbij het College als vertrekpunt kiest dat:
i. Het basisnet van het openbaar vervoer in NoordHolland-noord wordt gevormd door een lijnennet van
verbindende spoorlijnen en Interliners en een aantal
kwalitatief goede buslijnen (streek en stad) aangevuld
met scholierenlijnen en een aantal specials;
ii. Tezamen met de Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland
hiermee het basisvoorzieningenniveau voor NoordHolland-noord wordt gevormd;
iii. Het basisvoorzieningenniveau recht doet aan het
opgestelde programma van eisen en daarom de door
conneXXion-Noordwest voorgestelde aanvullende
pakketten onvoldoende toegevoegde waarde hebben;
iv. De provincie kiest voor een pakketbenadering en zich
sterk blijft maken voor de openbaarvervoerinfrastructuur en ook bereid is daar in de
toekomst eigen middelen voor beschikbaar te (blijven)
stellen.
c. De discussie over het openbaar vervoer in Noord-Holland-noord
in ieder geval te voeren in het Provinciaal Verkeer- en
Vervoerberaad Noord-Holland-noord aangevuld met
portefeuillehouders verkeer en vervoer van die gemeenten die
hierin geen zitting hebben, in het Platform Gebruikers Collectief
Vervoer en op publieksbijeenkomsten in de regio Noord-Hollandnoord;
d. In te stemmen met de in de ontwerpdiscussienota aangegeven
beleidslijn waarbij de provincie per 10 juni 2001 onderhands de
concessie verleent voor de gebieden Noord-Holland-noord
(inclusief Texel) en Haarlem-IJmond;
e. Akkoord te gaan met het starten van de voorbereiding van een
openbare aanbesteding van de nader te preciseren concessie
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3.
17.
Vaststellen aanvraagformulier
subsidie in het kader van de
deelverordening Hollands
Bloementuin 2000.
18.
Werkprogramma 2000
Coördinatiecommissie
Regionale Samenwerking
Amsterdam
19.
Gemeente ’s-Graveland:
definitieve weigering
verklaring van geen bezwaar
ex artikel 19 WRO voor de
bouw van een woning en
schuur aan De Kwakel 32 te
Kortenhoef
20.
Omvormingsregeling
ouderenhuisvesting,
verlengingsbesluit

21.
Managementsrapportage
veelzijdige
Arbeidsmarktprojecten

Noord-Holland-noord (integratie streekvervoer en
vraagafhankelijke vervoer, en afhankelijk van adviezen en
ontwikkelingen regionaal spoorvervoer) met als streven de
ingangsdatum van 1 januari 2003.
De Statencommissie om advies te vragen en de portefeuillehouder te
machtigen het besluit definitief te maken.

Het college besluit:
1. Het aanvraagformulier voor een aanvraag om subsidie inhet kader van de
deelverordening Hollands Bloementuin 2000 vast te stellen als bedoeld in artikel
10, lid 1, van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 1998.
2. Het aanvraagformulier te zenden aan de coöperatie Westpolder, Anna Paulowna.
Het college besluit kennis te nemen van werkprogramma 2000 van de Regionale
Samenwerking Amsterdam e.o.

Het college besluit tot weigering van de door B&W van ’s-Graveland aangevraagde
verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 WRO voor de bouw van een woning en een
schuur aan De Kwakel 32 te Kortenhoef.

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 19972000 te verlengen tot en met het jaar 2002.
2. De betrokken gemeenten en instellingen schriftelijk te wijzen op het belang van het
indienen van beschikkingsrijpe plannen voor omvorming binnen de verlengde
termijn van de onder 1. genoemde GS-regeling.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het voortgangsoverzicht over het eerste halfjaar 2000;
2. Dit voortgangsoverzicht ter kennisname voor te leggen aan de statencommissie
OOPO.
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Aansluiting onderwijs
arbeidsmarkt

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoek, dat dient ter ondersteuning van het beleid met
betrekking tot de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
2. De verkenning ter informatie en bespreking voor te leggen aan de Commissie
Openluchtrecreatie, Onderwijs en Personeel en Organisatie.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
D.Cardozo
P.Heemskerk
M.Hoenson
L.Nijsten
M.van Kanten
S.Raben
K.van Rijn

tel. (023) 514 4309/3569
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 40 87
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

3, 12, 13
16
6
2, 14, 15, 21, 22
17
7, 8, 9, 18, 19, 20
1, 10, 11
4, 5

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. 26-09-2000 openbaar
Datum:26-09-2000

