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Onderwerp Besluit 
  
1. 
Functioneren en werkwijze 
van Statencommissies 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de notitie Functioneren en werkwijze van statencommissies in 

Noord-Holland.  
2. De notitie voor te leggen aan het seniorenconvent. 

  
2. 
ICT en Zorg 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de inhoud van deze notitie, waarin enerzijds ICT en Zorg 

toepassingsmogelijkheden aangereikt worden binnen bestaande regelingen en 
anderzijds een nieuwe stimuleringsregeling wordt voorgesteld voor een beperkt 
aantal grote innoverende project en. 

2. Als provincie contacten te onderhouden met landelijk opererende 
innovatienetwerken en kennisinstituten op het gebied van technologie en zorg, 
gericht op toepassingen in Noord-Holland.  

3. Een bedrag van ƒ1.500.000 uit FINH gelden van de container motie 55-33 
beschikbaar te stellen voor initiatieven waarbij het gaat om grote projecten waaraan 
ondermeer een kennisinstituut als partner deelneemt. 

4. Een stimuleringsregeling op te stellen.  
  
3. 
Uitvoering FINHmotie 55-14 
 

 
Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde notitie Motie 55-14 FINH-gelden en 
deze ter advisering aan de commissie FSB  toe te sturen. 

  
4. 
Vergadering Algemeen 
Bestuur IPO op 10 mei 2001  

 
Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen in te stemmen met de 
voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO op 10 
mei 2001  

  
5. 
Waterketen 

 
Het college besluit: 
1. de notitie ‘Waterketen’ naar aanleiding van de ingekomen reacties aan te passen in 

die zin,  
dat het aanvankelijke voorstel om een bestuurlijke opschaling van het   
rioleringsbeheer naar bijvoorbeeld provinciale schaal bespreekbaar te maken wordt 
geschrapt en 
dat het in de concept-notitie genoemde waterket enbedrij f niet langer als exclusief 
einddoel wordt gezien: niet de vorm maar de inhoud (samenwerking die leidt tot 
synergie alsmede effectief en doelmatig waterketenebeheer) staat voorop; 

2. het commentaar op de ingekomen reacties vast te stellen; 
3. de aangepaste notitie om advies aan de statencommissie voor Milieu, Water en 

Groen voor te leggen; 
4. indien de commissie positief adviseert - de waterketennotitie definitief vast te 

stellen, toe te zenden aan de waterket enactoren en het daarin opgenomen plan van 
aanpak te implementeren  

 
  
6. 
Heroverweging Awb inzake 
een aan Norit Nederland BV 

 
Het college besluit: 
1. Overeenkomstig het HAC-advies het bezwaar van Norit; 
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toegekende schadevergoeding a. voor zover het zich richt tegen het niet vergoeden van wettelijke rent e over het 

schadevergoedingsbedrag ongegrond te verklaren; 
b. voor zover het zich richt tegen het baseren van de schadevergoeding op de 

geraamde in plaats van de werkelijke kosten gegrond te verklaren; 
2.     Als gevolg van het gestelde sub 1.b het besluit van 16 september 2000, kenmerk 

2000-23204, houdende de toekenning van een schadevergoeding ex art. 15.20 Wm 
aan Norit, te herzien in die zin dat de schadevergoeding wordt verhoogd van 
f.3.489.048,- naar f.3.538.054,- (verschil van f.49.006,-); 

1. Het sub 2 genoemde bedrag (f.49.006,-)  over te maken aan Norit Nederland; 
2. De Minister van VROM te verzoeken in te stemmen met de verhoging van het 

schadevergoedingsbedrag en het door GS voorgeschoten bedrag van f.49.006,- voor 
zijn rekening te nemen. 

  
7. 
Werkverslag 2000 van Stivas 
Noord-Holland  

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het werkverslag van Stivas Noord-Holland over het jaar 2000. 
2. Het bestuur van Stivas Noord-Holland decharge te verl enen voor het gevoerde 

financiële bel eid ten aanzien van de secretariaatsrekening voor 2000 en de rekening 
van de promotiecampagne glastuinbouw over de periode 1 september 1999 t/m 31 
december 2000. 

3. De provinciale bijdrage voor de secretariaatsrekening voor 2000, groot f 55.000,- 
ter beschikking te stellen van Stivas-Noord-Holland onder verrekening van het 
overschot van de secretari aatsbijdrage voor het jaar 1999, zijnde een bedrag van f 
15.424,-. 

4. Het bestuur van Stivas Noord-Holland te verzoeken het werkverslag over het jaar 
2000, samen met het werkplan 2001 ter kennisname toe te zenden aan de 
statencommissie Economie, Landbouw en Europa.  

5. Het bestuur van Stivas Noord-Holland te informeren over de  besluiten 2, 3 en 4.  
  
8. 
Beantwoording statenvragen 
van dr.C.H.Koetsier, 
drs.C.Bozelie en 
L.J.P.Mesman (GroenLinks), 
aangaande de Floriade. 

 
Het college stelt de antwoorden vast.. 

  
9.. 
Streekplanafwijkingsprocedue 
t.b.v. goedkeuringsbesluit 
vastgesteld bestemmiongsplan 
“Bedrijventerrein Oosthuizen 
2000” 

 
Het college besluit: 
1. In beginsel in te stemmen met het advies van de Subcommissie voor de 

gemeentelijke plannen en de stadsverni euwing van 28 maart 2001 om het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Oosthuizen 2000’ (gedeeltelijk) goed te keuren. 

2. In beginsel akkoord te gaan met de daaruit voortvloeiende afwijking van het 
streekplan Waterland voor realisatie van een terrein ten noorden van Oosthuizen, 
ten westen van de huidige N-247. 

3. Met het oog op de afwijking van het streekplan Waterland de statencommissie 
ROB te raadplegen. 

 
  
10. 
Startnotitie strategische mer 
voor strategienota Noord-
Holland Zuid 

 
Het college besluit: 
1. De startnotitie voor de strategische mer t.b.v. de strategienota streekplan Noord-

Holland Zuid vast te stellen. 
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2. De in de startnotitie voorgenomen activiteiten officieel bekend te maken in de 

Staatscourant, de regionale dag- en weekbladen en via de website van het 
streekplan Noord-Holland Zuid. 

3. De startnotitie gedurende 4 weken op de daartoe gebruikelijke wijze ter visie te 
leggen. 

4. De wettelijke adviseurs om advies te  vragen m.b.t. de op te stellen richtlijnen 
 

  
11. 
Reactie Vij fde Nota 
Ruimtelijke Ordening 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen met de reactie op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en de 

aanbiedingsbrief en deze te verzenden aan de minister; 
2. de aanbiedingsbrief door voorzitter en gri ffier te laten ondertekenen; 
3. de portefeuillehouder te machtigen om eventuele wijzigingen in de reactie naar 

aanleiding van de vergadering door te voeren; 
4. de reactie daarna per ommegaande te verzenden naar de leden van Provinciale 

Staten, zodat deze besproken kan worden in de vergadering van 14 mei a.s. 
5. daartoe de statenvoordracht en bijbehorende ontwerpbesluit vast te stellen. Het 

ontwerpbesluit behelst instemming met de reactie van Gedeputeerde Staten en het 
versturen van een notitie waarin de conclusies van de vergadering van Provinciale 
Staten zijn vervat. In die notitie zullen Gedeputeerde Staten – indien nodig – 
aangeven tot welke wijzigingen deze conclusies in de dan reeds verstuurde reactie 
leiden. 

  
12. 
Notitie parkeernormen in de 
Zuidas, gemeente Amsterdam 

 
Het college besluit aan het gemeentebestuur van Amsterdam mee te delen, dat kan 
worden ingestemd met de inhoud van de notitie, in die zin  dat de reikwijdte en looptijd 
wordt gekoppeld aan de termijn,die is aangegeven in de door Provinciale Staten op 12 
maart j.l. vatsgestelde streekplanherziening Zuidas. 

  
13. 
Lijst met (gedeeltelijk) goed te 
keuren bestemmingsplannen 
en verklaringen van geen 
bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 
 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
� Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1993, gemeente Muiden  
� Bestemmingsplan Binnenstad Centrumgebied, gemeente Alkmaar  
� Bestemmingsplan “Parapluherzi ening regeling seksinrichtingen” 
� Bestemmingsplan Plandeel I, Stad van de Zon, “Steigers en Sportlandgoed” , 

gemeente Heerhugowaard  
� Bouw van drie kantoorpanden op een perceel aan de Kees Boekestraat, gemeente 

Alkmaar  
� Aanleg fietspad tussen het Gouwtje te Midwoud en de Oosterwijzend te 

Nibbixwoud, gemeente Wognum  
� Uitbreiding van de golfbaan Westwoud van 9 naar 18 holes, gemeente Drechterland  
� Bouw van een woning na sloop van de twee bestaande recreatiewoningen op het 

perceel Kanaalweg 19A te Heiloo  
  
14. 
Opiniepeiling 2001 Provincie 
Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de resultaten van de Opiniepeiling 2001 Provincie Noord-

Holland. 
2. De resultaten van de Opiniepeiling 2001 ter kennisname naar provinciale staten te 
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sturen. 

  
15. 
Meta-evaluatie 
voorwaardenscheppend bel eid 

 
Het college besluit de meta-evaluatie voorwaardenscheppend beleid ter kennisname te 
agenderen voor de vergadering van provincial e staten van 11 juni 2001. 
 

  
16. 
Verslag handelsmissie naar 
Niigata 25 april-2 mei 2000 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het verslag van de handelsmissie, die onder leiding van 

Gedeputeerde Verburg heeft plaatsgehad van 25 april tot en met 2 mei 2000; 
 

 
17. 
Grondwaterwinning Zuid-
Kennemerland 

 
 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het beëindigen van de grondwaterwinning in Zuid-

Kennemerland door PWN per 1 mei 2002. 
 
2. Een bijdrage van fl. 2.5 miljoen beschikbaar te stellen voor het treffen van 

maatregelen tegen grondwateroverlast die kan ontstaan door het stopzetten van 
grondwaterwinning. 

 
3. Een bijdrage van fl. 500.000,-- beschikbaar te stellen voor een proefproject in de 

regio Zuid-Kennemerland met een fonds voor aanpak van grondwaterproblemen in 
het algemeen, met name bedoeld voor stimulering van duurzame bouwkundige 
maatregelen door particulieren. 

  
 
 
 
 
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. 06.183.000.641 3, 4, 15  
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 14  
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1  
J.Koeman tel. (023)  5143185 7, 8, 16 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 9, 10, 11, 12, 13 
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 2 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 17  
 
 
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. 
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