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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 juni 2001
Onderwerp

Besluit

1.
Vergadering IPOHet college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
adviescommissie Zorg,
de IPO-adviescommissie Zorg, Welzijn en Sociale vraagstukken
Cultuur en Sociale
Vraagstukken op 14 juni 2001
2.
Beantwoording schri ftelijke
vragen van de statenleden
C.Boelhouwer en D.Graatsma
inzake opnamestop in de
psychogeriatris che
verpleeghui zen in het Gooi
3
Plaatsing op de provinciale
monumentenlijst van de
Noorder IJ- en Zeedijken en
het gedeelte West-Friese
Omringdijk dat in het
buitengebied van de gemeente
Enkhuizen ligt
4.
Deelverordening Veelzijdige
Arbeidsmarkt Projecten 2001

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. in principe de Noorder IJ- en Zeedijken en het gedeelte West-Friese Omringdijk in
de gemeente Enkhuizen buiten de historische binnenstad op de provinciale
monumentenlijst te plaatsen volgens bijgaand kaartbeeld
2. de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van juni hierover
advies te vragen.

Het college besluit:
1. De concept -statenvoordracht en het ontwerp-besluit inzake Deel verordening
Veelzijdige Arbeidsmarktprojecten 2001 in principe vast te stellen en deze ter
vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten;
2. Het aanvraagformulier Veelzijdige Arbeidsmarktprojecten vast te stellen.
3. De concept -voordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de
Statencommissie OPOO in haar vergadering van 28 juni 2001en ter kennisname
aan de Statencommissie FSB in haar vergadering van 13 juni 2001;
4. Het aanvraagformulier aan beide in punt 3 genoemde commissies ter kennisname
voor te leggen.
5. De deelverordening bekend te maken in het Provinciaal Blad na vaststelling door
Provinciale Staten.

5.
Vaststelling 1e
Het college besluit de 1e kwartaalrapportage 2001 vast te stellen en ter kennisneming
kwartaalrapportage declaraties toe te zenden aan de Rekeningencommissie.
etc. leden GS
6.
Lezersonderzoek NHtijdschrift 2001

Het college besluit:
1. De notitie naar aanleiding van het lezersonderzoek NH-tijdschri ft voor
kennisgeving aan te nemen.
2. Te besluiten om de uitgave van het NH-tijdschrift in ieder geval t/m 2003 voort te
zetten.
3. De redactie opdracht te geven om op basis van het lezersonderzoek alsmede op
basis van intern ambtelijke en bestuurlijke opmerkingen vorm en inhoud bij te
sturen. Met name moet duidelijker worden waar de provinci e haar eigen inhoud
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7.
Wijzigingsvoorstellen
streekvervoer op Texel

Besluit
presenteert en waar sprake is van debat en/of opinievorming.
Het college besluit:
1. De ingediende wijzigingsvoorstellen van het streekvervoer van ConneXXion op
Texel goed te keuren per 28 oktober a.s. (ingang winterdienst);
2. Niet in te gaan op de voorstellen van de gemeente Texel de bezuinigingen uit te
stellen en ook niet het voorstel een aparte concessie Texel in te stellen;
3. Het gemeentebestuur voor te stellen in samenwerking voorstellen die leven bij de
gemeente (“ ketenkaart ”/service-provider) uit te werken;
4. De wijzigingsvoorstellen voor Texel voor te leggen aan de Statencommissie WVV
op 6 juli a.s.

8.
Bestuursovereenkomst Landelijke Het college besluit:
Ontwikkeling Windenergie
1. in te stemmen met de tekst van de nieuwe bestuursovereenkomst landelijke

2.
3.
9.
Milieumonitor 2000 en
Oplegnotitie
10.
Statenvoordracht Evaluatie
door Cie Beleidsevaluatie van
het Provinciaal
bodemsaneringsbel eid in de
periode 1994-1999
11.
Ondertekening
Intentieverkl aring Masterplan
’t Gooi

12.
Statenvoordracht verlening
WHP2 en rapport tussentijdse
evaluatie WHP2

ontwikkeling windenergie met uitzondering van de passage in artikel 3.2.4 waarin
de mogelijke toepassing van het beschikbare doorzettingsinstrumentarium van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt geregeld;
dit ontwerp-besluit ter advisering voor te leggen aan de statencommissie MWG
(waarbij tevens de leden van de statencommissie RO worden uitgenodigd);
bij positief advies van de statencommissies mevr. L. Klijn te machtigen om namens
GS dit GS-besluit tijdens het IPO-AB van 28 juni a.s. in te brengen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de Milieumonitor 2000.
2. De hierbij behorende oplegnotitie aan te passen.
Het college besluit de conceptstatenvoordracht vast te stellen.

Het college besluit:
1. De uitgangspunten die de leidraad vormen bij de uitvoering van het project
“Masterplan ’t Gooi”te onderschrijven en als initiatiefneemster en partij de
intentieverklaring “ Masterplan “ t Gooi”op 14 juni 2001 mede te ondertekenen.
2. Dat de provincie Noord-Holland zorg draagt voor de uitvoer van het projectplan en
de financiering hiervoor, te weten met de deelprojecten “ pilot Huizen”en “ pilot
Hilversum”. De deelproject en “ Inhoud”en “ Juridisch-financiël e aspect en” maken
deel uit van dit projectplan.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport tussentijdse evaluatie tweede
Waterhuishoudingsplan (WHP2).
2. De werkingsduur van het WHP2 te verlengen met 4 jaar. De uitvoering daarvan
afhankelijk te stellen van de beschikbare middelen.
3. De benodigde middelen af te wegen bij de begroting 2002.
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13.
IJmond 200+: Operationeel
programma 2001-2002

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Operationeel Programma 2001-2002 behorend bij het
regionaal economisch stimuleringsprogramma IJmond 2000+;
2. In principe in te stemmen met dit programma alsmede met de aan de uitvoering
daarvan verbonden bijdragen van de provincie van ƒ 1.250.000,-- per jaar
3. Dit besluit om advies voor te leggen aan de Statencommissie ELE in haar
vergadering van 20 juni a.s.

14.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art. 19: verklaringen van geen bezwaar:
en verklaringen van geen
- Bouw bovenwoning op het perceel Mient 55 te Vijfhuizen, gemeent e
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Haarl emmermeer
- Plandeel I, Stad voor de zon Steigers en Sportlandgoed, gemeente Heerhugowaard
- Bouw van een business center op bedrijvenpark te Nieuw-Vennip Zuid, gemeente
Haarl emmermeer
- Uitbreiding bedrijfsruimte/ri etdekkerij op het perceel Liedeweg 15, gemeente
Spaarnwoude en Haarl emmerliede
- Maken van een onderheide betonvloer in bedrij fshal 1 aan de Haarlemmerstraatweg
173, gemeente Spaarnwoude en Haarlemmerliede
- Bouw van 42 appartementen aan de H.Gerhardstraat/Vermiljoenweg te Zaandam
- Bouw van twee fietsbruggen in deelplan Zuid van Bestemmingsplan “Willis”,
gemeente Zaanstad
- Bouw van 5 kantoorvilla’s aan de Hoofdweg te Hoofddorp, gemeente
Haarl emmermeer
- Bouw van een woning aan de Dorpsstraat 11, gemeente Muiden
- Plaatsen van een GSM-antenne-installatie en apparatuurkasten in een bestaande
hoogspanningsmast op het perceel Spaarndammerdijk 28 te Spaarndam, gemeente
Spaarnwoude en Haarl emmerliede
- Bouw van een bedrijfswoning aan de Zuidervaart 14A te Zuidschermer, gemeente
Schermer
- Bouw van 2 woningen op perceel Middelie 58 te Middelie, gemeente Zeevang
- Realiseren van een interieur- en decorbouwbedrij f in een agraris ch bedrij fsgebouw
aande Middelweg 1 te Starnmeer, gemeente Graft-De Rijp
- Vergrot en van een winkel en het oprichten van 5 appartementen aan de
Hagelingerweg 28, gemeente Velsen
- Uitbreiden en aanpassen van het entreegebouw aan de Harmenjansweg 2-4,
gemeente Haarlem
- Oprichten van een rioolbergingsbassin aan de Maasstraat te IJmuiden, gemeente
Velsen
- Verbouwen en uitbreiden van het museum e.a. aan het Spaarne 16-18 (Teyler
Museum), gemeente Haarlem
- Uitbreiden van de bedrij fsruite en de oprichting van een inpandig kantoor op de
lokatie Liederik 1 te Zwaagdijk, gemeente Wervershoof
- Uitbreiding van de woning Korendijk 4 te Driehuizen, gemeente Schermer
- Wijzigen van gebruik en gevels van het perceel Industrieweg 15 te Assendel ft,
gemeente Zaanstad
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Besluit
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- De Aker II, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
- De Aker III, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
- “ Koninginnebuurt”, gemeente Haarl em
- Parapluherziening toelaatbaarheid seksinrichtingen, gemeente Velsen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Opperdoes, gemeent e Noorder-Koggenl and

15.
Streekplanafwijking
bedrijventerrein “ De
President”, Hoofddorp,
gemeente Haarlemmermeer

16.
Indiensttreding IZRmedewerkers bij de provincie
Noord-Holland

17.
Zoetwaterbel van Hoorn,
aanpassing Provinciale
Milieuverordening

18.
Verslag inkomende
handelsmissie uit Niigata,
Japan 13-16 mei 2001

Het college besluit:
1. In beginsel in te stemmen met het advies van de PPC van 23 mei 2001 strekkende
tot verlening van verklaring van geen bezwaar voor het bouwrijpmaken van de 1e
fase van het bedrijventerrein De President (afgerond ca 20 ha netto en 5 ha voor
een topsport enevenem entencentrum c.a.)
2. In beginsel akkoord met de daaruit voortvloeiende afwijking van de partiële
herziening van het Streekplan ANZKG voor Haarl emmermeer/Schiphol voor het
aanleggen van een bedrijventerrein op gronden met de aanduiding “ agrarisch
gebied”.
3. Met het oog op de afwijking van dit streekplan de statencommissie ROB van 12
juli 2001 te raadplegen.
Het college besluit:
1. Een 4-tal (op termijn 7) medewerkers van het secretari aat van de Interprovinciale
Ziektekostenregeling (IZR) tijdelijk in dienst te nemen van de provincie NoordHolland;
2. De afdeling Personeel en Organisatie op te dragen de (administratieve) uitvoering
daarvan te verzorgen.
Het college besluit het voorstel voor de aanpassing van de Provinciale
Milieuverordening (PMV), betreffende het opnemen van een m.e.r.-plicht voor (proef-)
boringen naar aardolie en aardgas door de zoetwaterbel van Hoorn, in te brengen in de
Statencommissie Milieu, Water en Groen van 21 juni 2001, met de vraag of deze
aanpassing van de PMV voor inspraak kan worden vrijgegeven.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgaand verslag van de handelsmissie die heeft plaats gehad
van 13-16 mei 2001;
2. Akkoord te gaan met de tekst;
3. Het ter beschikking te stellen aan belangstellenden

19.
Vaststellen ontwerpplan
Aanpassingsinrichting

Het college besluit het plan Aanpassingsinrichting Omgeving Vijfde Baan Schiphol na
actualisering van enkel e punten, vast te stellen.

20.
Cultuurhistorische
Waardenkaart

Het college besluit de Cultuurhistorische Waardenkaart plus het publieksboek voor de
regio Waterland/Zaanstreek vast te stellen.

5

OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 12 juni 2001
Onderwerp
Zaanstreek/Waterland

Besluit

21.
Besturendag

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de Besturendag 2001;
2. In te stemmen met de nadere invulling van de dag.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S.Boedijn
R.Fillet
P.Heemskerk
J.Koeman
R.v.d.Veen
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

(023) 514 44 58
(023) 514 44 09
(023) 514 40 10
(023) 5143185
(023) 514 43 09
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

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

Titel:GS -besluitenlijst d.d. 12-06-2001 openbaar
Datum:12-06-2001

