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Onderwerp Besluit 
  
1. 
Integraal advies Voortgezet 
onderwijs 2001  
 

 
Het college besluit: 
1. Het Integraal advies Voortgezet Onderwijs 2001 Noord-Holland in principe vast te 

stellen;  
2. De adviezen aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij 

de aanvragen voor intrasectorale programma’s, de aanvragen ex artikel 75 WVO en 
de aanvragen omzetting van speciaal voortgezet onderwijs vast te stellen conform 
de overzicht en gevoegd bij het Integraal advies; 

3. De principebesluiten hierboven genoemd onder a. en b. om advies voor te leggen 
aan de PS-Commissie OOPO op 25 januari a.s.. 

  
2. 
Nationaal Verkeers- en 
Vervoersplan/beleids-
voornemen 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de ontwerp-reactie op het beleidsvoornemen Nationaal 

Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 (NVVP), waarbij in hoofdlijnen wordt 
ingestemd met de doelstellingen van het rijksbeleid, aangehaakt bij de eerdere 
reactie van het IPO, een aantal aanvullingen wordt voorgesteld en een aantal 
beleidsprioriteiten vanuit de provincie naar voren wordt gebracht. 

2. De brief in afschri ft ter kennisname te brengen van de statencommissie voor 
Wegen, Verkeer en Vervoer, de provinciale verkeers- en vervoerberaden en de 
partners in het Bereikbaarheidspakket Noordvleugel. 

  
3. 
Uitvoering motie 55-22 van de 
leden C.P.J.van Diest c.s. 
inzake mogelijkheden 
particulier natuurbeheer ter 
realisering van de EHS 

 
Het college stelt de wijze van uitvoering van de motie 55-22 van de statenleden 
C.P.J.van Dienst c.s., aangaande de mogelijkheden van particulier natuurbeheer ter 
realisering van de Ecologische Hoofdstructuur, vast. 

  
4. 
Tussentijdse evaluatie WHP2 

 
Het college besluit: 
1. Het rapport tussentijdse evaluatie WHP-2 in principe vast te stellen. 
2. Er kennis van te nemen dat de stijging van de kosten per jaar als gevolg van de 

uitvoering van het WHP-2 naar verwachting binnen de door PS vastgelegde grens 
van 6 % blijft. 

3. In beginsel te besluiten tot verlenging van de werkingsduur van het WHP-2. 
4. Het rapport te agenderen voor de vergadering van de commissie MWEG van 18 

januari 2001 en bij positief advies van deze commissie over de besluiten 1 en 3 de 
GS-commissie te machtigen de tussentijdse evaluatie WHP-2 definitief vast te 
stellen. 

  
5. 
Inrichting Gooiboog gemeente 
Weesp 

 
Het college besluit: 
Dat zij akkoord gaan met het oorspronkelijke inrichtingsplan van Railinfrabeheer 
bestaande uit rietland met enkele open waterplassen omdat: 
- dit past binnen de oorspronkelijke besluitvorming, 
- juridisch de minste problemen geeft (grondeigenaar NS is voorstander), 
- meer waterpeilmogelijkheden biedt om het omliggende agrarische gebied te 

ontzien, 
� het beheer van het natuurdoeltype beter past bij het intensieve treinverkeer zodat 
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� dit inrichtingsplan een grotere spoorwegveiligheid biedt. 
- het beleid van Ministerie van Verkeer en Waterstaat erop is gericht het aantal 

ongelukken op overwegen structureel te verlagen, o.a. door het zoveel mogelijk 
beperken van het aantal spoorkruisende bewegingen door mens en vee.  

  
6. 
Provinciale reactie concept 
MER-beoordeling voor De 
Vork, gemeente 
Heerhugowaard 

 
Het college stelt de reactie vast. 

  
7. 
Heroverweging deconcent ratie 
woonwagencentrum 
Egelshoek, gemeente 
Hilversum 

 
Het college besluit de gemeente Hilversum en andere betrokken gemeenten te berichten 
dat afgezi en wordt van deconcentratie van het woonwagencent rum Egelshoek, hetgeen 
impliceert dat het woonwagencentrum Egelshoek de enige locatie in de regio Gooi en 
Vechtstreek is ter opvang van een eventuele groei van de behoeft e aan 
woonwagenstandplaatsen. 

  
8. 
Schadecl aim de heer 
Brandsen, Wervershoof 

 
Het college besluit dat het verzoek om schadevergoeding van de heer Brandsen uit 
Wervershoof dient te worden afgewezen. 

  
9. 
Randvoorwaarden 
standpuntbepaling herindeling 
West-Friesland  

 
Het college besluit: 
1. de volgende randvoorwaarden voor het op te stellen herindelingsplan voor West-

Friesland vast te stellen: 
a. de afspraken die de gemeenten onderling maken in het kader van de 

herindeling gelden als uitgangspunt; afwijking daarvan kan alleen 
gemotiveerd plaatsvinden; 

b. aan de positie van Hoorn als centrumgemeente wordt nadrukkelijk 
aandacht besteed; in dat verband komt een evenwichtige opbouw van de 
regio aan de orde inclusief de spreiding van bovenlokale voorzi eningen; 

c. bij de beoordeling van het verzoek van Hoorn tot uitbreiding van haar 
grondgebied zal de verstedelijkingslijn Hoorn-Enkhuizen, zoals die in het 
streekplan Noord-Holland-Noord en het uitwerkingsplan Hes wordt 
genoemd, als beleidslijn gehanteerd (blijven) worden;  

d. eventuele uitbreiding van Hoorn ten westen van de A7 wordt – gelet op de 
(stedebouwkundige) problemen die een snelweg in een stedelijke 
omgeving kan opleveren - vooralsnog als minst gewenste optie 
beschouwd. De PvdA-gedeputeerden staan niet achter deze optie. 

2 .de randvoorwaarden ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie 
Ruimtelijke Ordening en Bestuur; 

3. op basis van de door de commissie besproken randvoorwaarden een herindelingsplan 
voor West-Friesland voor te bereiden. 

  
10. 
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: 
- realiseren agrarisch bouwvlak, bouw agrarische bedrij fswoning met schuur en 

uitbreiding kasareaal aan de Dorpsstraat 98-100 te Nibbixwoud, gemeente 
Wognum.  

- Bouw van een brug over de Hoofdvaart te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer 
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- Bouw woning Vliewint 65te Petten, gemeente Zijpe  
- Bouw van een schuur op het perceel Wogmeer 97 te Spierdijk, gemeente Wester-

Koggenland  
- Bouw woning Vliewint 59 te Petten, gemeente Zijpe  
- Vergrot en van de bovenverdieping pand Kastanj elaan 16, gemeente Aalsmeer  
- Bouw woning perceel Vliewint 69 te Petten, gemeente Zijpe  
- Bouwplan kantoor La Guardiaweg te Amsterdam  
- bouw appartementsgebouw en woonzorgvleugel Stichting Bodaan aan de 

Bramenlaan te Bentveld  
- gebruik van pand Haven 10 te Oudeschild als café, gemeente Texel  
- Veranderen, vernieuwen en splitsen van het pand Nieuwendammerdijk 262 tot twee 

woningen, Stadsdeel Amsterdam Noord, gemeente Amsterdam 
- Bestemmingsplan “ Grote Bickersstraat 86/Bickersgracht 1”, gemeente Amsterdam  
- Bestemmingsplan Eerste Herziening Amsterdam Teleport, gemeente Amsterdam 
- Bestemmingsplan “t Kabel”, gemeente Haarl emmermeer  
- Bestemmingsplan De Aker1, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam  
- Bestemmingsplan Weidegebied, gemeente Bergen (na uitspraak Afdeling 

bestuursrechtspraak RvS)  
- Bestemmingsplan Reigersborg 1, gemeente Drechterl and  
- Bestemmingsplan Schepenwijk fase 1, gemeente Enkhuizen  
- vergroten van een bedrij f aan de Ringweg 330, gemeente Zaanstad  
 

  
11. 
Het concept voor een nieuwe 
website voor de provincie 
Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
1. Het Concept Internet Site Noord-Holland van VRIENDEN is het uitgangspunt voor 

het uitwerken, produceren en implementeren van de vernieuwde website van 
Noord-Holland. 

2. De uitwerking en de verankering van de website in de organisatie moet met zorg 
gebeuren. De vernieuwde site moet evenwel op 1 juni operationeel zijn, of zoveel 
eerder als technisch en organisatorisch mogelijk 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
S. Boedijn tel. (023) 514 41 18 2,  
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 1,  . 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 7, 8, 9, 10  
S.Raben tel. (023) 514 40 07 11 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 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 vragenst ellers hebben bereikt. 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 09-01-2001 openbaar 
Datum:09-01-2001 


