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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 december 2001
Onderwerp
1.
Financering Westelijke
Randweg Beverwijk

2.
Voordracht PS i.v.m.
bevoegdhedenoverdracht en
bestuursconvenant over de
uitvoering van het
inrichtingsplan inzake
Zijkanaal B

3.
Vergadering Algemeen
Bestuur IPO van 20 december
2001
4.
Beleidsimpuls
verkeersveiligheid 1999;
motie 55-18A

Besluit
Het college besluit:
1. De aanleg van de Westelijke Randweg Velsen/Beverwijk/Heemskerk, welke
opgenomen is in het provinciaal investeringsprogramma in het kader van de
Tender InvesteringsProgramma’s Provincies (TIPP), in principe financieel te
willen steunen;
2. In het kader van de begroting voor 2003 een afweging te maken over een
provinciale bijdrage van NLG 25 miljoen (€11,34 miljoen) aan de aanleg van de
Westelijke Randweg;
3. De punten 1en 2 van dit besluit voor advies voor te leggen aan de
Statencommissies WVVen ELE;
4. De portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen de leden van de
Stuurgroep Westelijke Randweg schriftelijk te inform eren over dit besluit.

Het college besluit in te stemmen met:
1. De voordracht aan Provinciale Staten inzake principeoverdracht van het beheer en
onderhoud van Zijkanaal B en het IJ van het Rijk aan de provincie waarbij de
verkregen taken en bevoegdheden direct bij de overdracht in de
Gemeens chappelijke Regeling Spaarnwoude ingebracht worden.
2. Het voorbereiden van een overeenkomst- met Rijkswaterstaat en het recreatieschap
Spaarnwoude- waarin voorwaarden zijn opgenomen voor de onder 1 genoemde
overdracht.
3. Het ter advisering voorleggen aan de Statencommissies OOPO en WVV van de
onder 1 genoemde voordracht voor Provinciale Staten.
4. Het voorleggen van de onder 1 genoemde voordracht aan Provinciale Staten indien
de adviezen van de Statencommissies OOPO en WVV positief zijn.
5. De ondertekening van het bestuursconvenant waarin de intenties en afspraken met
en tussen de overige bij de inrichting van Zijkanaal B betrokken overheden is
vastgelegd.
6. De gedeputeerde OPOO te machtigen het onder 5 genoemde bestuursconvenant
namens de provincie te ondertekenen.

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 20 december 2001.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de eindrapportage Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 1999
2. In principe akkoord te gaan met het voorstel de onderuitputting in te zetten voor de
reserveprojecten GDU-2002

2

OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 18 december 2001
Onderwerp
5.
Concessieverl ening

6.
Tweede
Coentunnel/Westrandweg

Besluit
Het college besluit:
1. In te stemmen met de financiële afspraken die gemaakt zijn met Connexxion voor
de exploitatie in de gebieden Haarlem/IJmond en Noord-Holland Noord zoals
vastgelegd in de “ letter of intent”;
2. Deze financiële afspraken vast te leggen in concessies voor Noord-Holland Noord
en Haarl em/IJmond en deze te verlenen aan Connexxion voor Noord-Holland
Noord met terugwerkende kracht van 10 juni 2001 tot en met 15 december 2002
en voor Haarlem/IJmond van 1 januari 2002 tot 31 december 2004 onder het
voorbehoud van positieve advisering door de commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer;
3. De commissie Wegen, Verkeer en Vervoer advies te vragen over de
meerjarenovereenkomst met Connexxion zoals in hoofdlijnen vastgelegd in de
letter of intent en over de concessies voor Haarlem/IJmond en Noord-Holland
Noord;
4. De bestaande subsidierelatie met Connexxion voor Gooi-en Vechtstreek om te
zetten in een concessie voor de periode 1 januari 2002 tot 31 december 2003 op
basis van de reeds eerder gesloten overeenkomst;
5. De mogelijkheden na te gaan om binnen de te verlenen concessies ruimte te bieden
voor aanvullend vraagafhankelijk vervoer in zogenoemde witte gebieden
Het college besluit:
De statenvoordracht Tweede Coentunnel/ Westrandweg en het bijbehorende
ontwerpbesluit vast te stellen en voor te leggen aan PS in de vergadering van 14 januari
2002.

7.
Beantwoording van de
Het college stelt de antwoorden vast.
schri ftelijke vragen van de
statenleden mw. A..L.M.G. de
Jong, mw. C.H.E. Trautwein
en L.J.P. Mesman aangaande
het gebrek aan opslagruimte
voor verontreinigde bagger
8.
Gedogen opslag diermeel op
Het college besluit:
het Corus-terrein te Beverwijk Onder voorwaarden te gedogen dat op een gedeelte van het Corus-terrein in de
gemeente Beverwijk, door en onder verantwoordelijkheid van Rendac Son BV,
diermeel zal worden opgeslagen tot uiterlijk 1 januari 2003.
9.
Sanering van ongezuiverde
lozingen in het buitengebied

10.
Beantwoording van
aanvullende vragen G.J.M.A.

Het college besluit:
1. De termijn voor het indienen van verzoeken om ontheffing van de zorgplicht
riolering te verlengen tot 1 september 2004;
2. USHN, AGV, Rijnland, de overige Noord-Hollandse wat erschappen, de VNHG en
de Noord-Hollandse gem eenten hiervan in kennis te stellen.
Het college stelt de antwoorden vast.
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Le Belle (D66) over
staatssteun
11.
Beantwoording statenvragen
van C. Boelhouwer en M.
Graatsma (SP) over
Slotervaartzi ekenhuis
12.
Prestatieplannen Sociaal
beleid 2002

13.
Beantwoording statenvragen
van P. Prins over boerderij
Zeehoeve
cascoherstel/rest auratie
14.
Verzel fstandiging
Groenbeheer

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de prestatieplannen voor 2002 en de daarbij gedane
subsidieverzoeken zoals die zijn ontvangen van de steunfunctie-instellingen
Stichting Instituut voor ondersteuning van Maatschappelijke en Culturele
Ontwikkeling in Noord-Holland (IMCO), Stichting Pyloon, Stichting Sportservice
Noord-Holland, Stichting het Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI), de
Amsterdamse Federatie Steunfuncties Minderheden (AFSM) en Stichting Multiple
Choise;
2. Aan de onder 1 genoemde instellingen het subsidiebedrag zoals dat voor elk van
die instellingen is opgenomen in de provinciale begroting voor 2002 in principe
voor 80% toe te kennen;
3. De prestatieplannen 2002 te beschouwen als een raamovereenkomst waarbinnen in
overleg met de onder 1 genoemde instellingen op uitvoeringsniveau nadere
afspraken worden gem aakt over invulling, prioriteitsstelling en voortgang van
activiteiten en projecten, en over daarop toe te passen resultaat- en/of effectmeting;
4. De bovengenoemde besluiten voor advies voor te leggen aan de Statencommissie
voor Zorg, Welzijn en Cultuur (PS-cie. ZWC) in haar vergadering van 16 januari
2002;
5. Bij positief advies van de PS-cie de begrootte subsidiebedragen voor 80% aan de
onder 1 genoemde instellingen beschikbaar te stellen en de begroting hierop bij het
voorjaarsbericht 2002 aan te passen.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit in principe, ter uitvoering van het GS-besluit van 12 januari 1999,
tot interne verzel fstandiging van de onderafdeling Groenbeheer ingaande 1 januari
2002. Daarbij kiest het college voor een vorm van intern verzel fstandigen waarbij de
onderafdeling Groenbeheer, als zelfstandig onderdeel binnen de afdeling Beheer en
Uitvoering, door het verstrekken van ondermandat en aan het hoofd van de
onderafdeling Groenbeheer, kan komen tot een optimale invulling van
contractmanagem ent en taakgericht samenwerken tussen de beheersbureaus binnen
Groenbeheer en zich kan voorbereiden op verdere verzel fstandiging.
1. Aan de besturen van de betrokken recreaties chappen voor te stellen om in te
stemmen met het per 1-1-2003 opnemen van de kosten voor het faciliteren van de
recreaties chappen van de provincie Noord-Holland in de begrotingen 2003 van de
betrokken schappen. En daarbij te bepalen dat deze bijdrage van de prvincie in de
facilitering van recreatieschappen beperkt blijven tot het huidige niveau.
2. Het principebesluit voor te leggen aan de commissie OOPO en aan de DR aan te
bieden voor advisering door het OR. De GS portefeuillehouder OOPO te
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Besluit
mandateren tot afhandeling van de definitieve besluitvorming na besluitvorming
door de DR.

15
Instelling GS-portefeuille
Dualisme & Vernieuwing
provinciale democratie

16.
Ondersteuning Apotheek
“Mas X Menos”, Rivas,
Nicaragua

17.
Fusie brandweerregio’s
Zaanstreek en Waterland

Het college besluit:
1. De GS-portefeuille Dualisme & Vernieuwing provinciale democratie in te stellen
2. Als portefeuillehouder aan te wijzen: mr. H.M. Meijdam en als diens vervanger
prof. dr. J.A. van Kemenade
3. Het portefeuillehouderschap opnieuw aan de orde te stellen na het in functie treden
van de nieuwe commissaris van de Koningin
4. De statenleden per brief op de hoogte te stellen van de nieuwe portefeuille en de
nieuwe portefeuille op te nemen in het overzicht dat na 15 januari 2002 bekend
gemaakt wordt in het Provinciaal Blad van Noord-Holland, comform art. 3 lid 3
van het Reglement van orde voor GS-NH.
Het college besluit:
1. Uit de reserve Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van € 38.335,24 (f 84.479,75) beschikbaar te stellen voor de inrichting en
organisatie van een apotheek in Rivas, Nicaragua.
2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de
uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.
3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB.
Het college besluit:
De gemeenten Oostzaan, Wormerland, Zaanstad, Beemster, Edam-Volendam,
Landsmeer, Purmerend, Waterland en Zeevang aan te wijzen om met ingang van 1
januari 2002 één regionale brandweer Zaanstreek/Waterland in te stellen.

18.
Toevoeging nieuwe gemeente Het college besluit;
Castricum aan brandweerregio De met ingang van 1 januari 2002 nieuw gevormde gemeente Castricum aan te wijzen
Noord-Kennemerland
om toe te treden tot de brandweerregio Noord-Kennem erland.
19.
Verordening burgerinitiatief
Noord-Holland

20.
Profiels chets nieuwe
commissaris van de
Koningin

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit behelzende het voorstel
voor het in het leven roepen van een verordening burgerinitiatief Noord-Holland in
principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan het
seniorenconvent in zijn vergadering van 14 januari 2002.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht profielschets commissaris van de Koningin vast te stellen;
2. De voordracht te agenderen voor de statenvergadering van 14 januari 2002 , ter
vaststelling in aanwezigheid van de minister van BZK
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21.
Het college besluit:
Evaluatie werkbezoeken
1. kennis te nemen van het overzicht van de uitvoering van het beleid rond
college van GS aan gemeenten
werkbezoeken in de collegeperiode tot nu toe;
in deze collegeperiode
2. op basis van de opgedane ervaringen te kiezen voor vier tot vijf werkbezoeken per
jaar aan gem eenten of groepen van gemeenten die vanuit provinciale optiek in
aanmerking komen.
22.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a. - Voor het oprichten van aanlegsteigers aan de mr. Jac. Takkade, nabij de
Oosteinderpoel, Gemeent e Aalsmeer
- Bouw van een woning aan de Dorpstraat 105 te Tuitjenhorn, gemeente
Harenkarspel
- Voor de bouw van een GSM-antenne-installatie aan de Nauwe Appelsteeg 1,
Gemeent e Haarl em
- Verbouw stolp aan de Herenweg 96 te Hoogwoud, gemeente Opmeer
- Bouw van 243 woningen, 24 bedrijfsruimten en een parkeergarage aan de
Wolbrantskerkweg, gemeente Amsterdam
- Voor de bouw van een dubbele woning aan de Dubbele Buurt 48 te Halfweg,
gemeente Haarlemmerliede
- Voor de bouw van een scholencomplex (Haarlemmermeerlyceum ) en bibliotheek in
de wijk Floriande Zuid te Hoofddorp
- Voor de bouw van 254 woningen in de wijk Floriande, gemeente Haarlemmermeer
- Voor de bouw van 6 landhuizen aan de Hoogdorperweg/hoek Duitslandlaan,
gemeente Heemskerk
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
- Bestemmingsplan Butterhuizen, gemeente Heerhugowaard
- VBP Overbos Adrichem, gemeente Beverwijk
- Bestemmingsplan Buitengebied Texel
Onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen op formele gronden:
- Bestemmingsplan Den Oever-Haven gemeente Wieringen
23.
Benoeming lid CBE

24.
Subsidieplafonds 2002

Het college besluit de statenvoordracht voor de benoeming van de heer G.J.M.A. Le
Belle vast te stellen.

Het college besluit:
1. Ingevolge artikel 4:25 Awb juncto artikel 5 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 (ASN) voor het dienstjaar 2002 de subsidieplafonds vast te
stellen comform bijlage;
2. De vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad en hiervan
mededeling te doen in de regionale bladen.
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25.
Het college besluit:
Rapportage stand van zaken
1. Kennis te nemen van de interne voortgangsrapport age over de “ Stand van zaken
invoering euro naar de
invoering euro per 15 november 2001”.
toestand op 15 november 2001 2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage “ Euro en Overheid” en van de
“Resultaten euromonitor provincies, najaar 2001”, van het Ministerie van
Financiën.
26.
Onderzoek Kosteninzicht
Recreatieschappen NoordHolland

Het college besluit kennis te nemen van het onderzoek Kosteninzicht Recreatieschappen

27
Implementatienota Provincie
Het college besluit:
Noord-Holland “ Hergebruik
1. In te stemmen met de voorgestelde reacties op de binnengekomen commentaren uit
van verontreinigde grond
de ter visie legging van de implementatienota “ Hergebruik van verontreinigde
volgens Actief bodembeheer”grond volgens Actief bodembeheer”
commentaren ter visie legging 2. De implementatienota en de reacties op de binnengekomen commentaren uit de ter
en reactie provincie
visie legging aan PS ter vaststelling aan te bieden.
28.
Onderzoek Inspectie
Milieuhygiëne inzake
bodemsanering in eigen
beheer

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bevindingen van de Inspectie Milieuhygiëne over de wijze
waarop Noord-Holland het toezicht op bodemsaneringen in eigen beheer in 1999 en
2000 heeft uitgevoerd en kennis te nemen van hetgeen gedaan is met de
aanbevelingen van de Inspectie.
2. De bevindingen van de Inspectie Milieuhygiëne en hetgeen gedaan is met de
aanbevelingen van de Inspectie ook ter kennisname voor te leggen aan de Staten
commissie Milieu, Water en Groen

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
3, 23, 24, 25
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
1, 4, 5, 6
P.Heemskerk
tel. (023) 514 40 10
16, 17, 18, 19, 20, 21
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
2, 14, 26
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
10
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
13, 15, 22
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
11,12
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
7, 8, 9, 27,28

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 18-12-2001 openbaar
Datum:18-12-2001

