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Onderwerp Besluit 
  
1. 
Delegatiebesluit Noord-
Holland 2001 

 
Het college besluit de voordracht voor de vaststelling van het Delegatiebesluit Noord-
Holland 2001 voorlopig vast te stellen en deze te bespreken met de Statencommissie 
voor Ruimtelijke Ordening en Bestuur op 22 februari 2001. 

 
 

 

2. 
Vergadering IPO-
adviescommissie MWLN op 
25 januari 2001 

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van 
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur. 

 
 

 

3. 
Vergadering IPO-
adviescommissie ROVEM op 
25 januari 2001  

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda voor 
de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, 
Economie.  

 
 

 

4. 
Voorziening uitgestelde 
intenties 

 
Het college besluit: 
1. Voor negen doeleinden het nog niet uitgegeven gedeelte van de in de jaren t/m 

1999 in de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte bedragen in deze 
voorziening te handhaven en voor acht projecten en doeleinden de voor 2000 
geraamde maar niet (volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan deze voorziening 
toe te voegen. 

2. Het onder 1. genomen besluit voor advies voor te leggen aan de Commissie FSB in 
haar vergadering van 14 februari 2001. 

 
 

 

5. 
Meerjarenprogramma voor de 
verdeling van de gelden 
beschikbaar gesteld in het 
kader van de motie 55-36A 
“ extra investeringen 
fi etsinfrastructuur”  

 
Het college besluit: 
1. het meerjarenprogramma voor de verdeling van de extra gelden voor 

fi etsinfrastructuur 2001, inclusief toetsingskader en beleidsregels, voorlopig vast te 
stellen; 

2. de projectenlijst voor te leggen aan de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer 

 
 

 

6. 
Verdeling Gebundelde 
Doeluitkering 2001. 

 
Het college besluit: 
1. De statenvoordracht ‘Projectenlijsten voor de verdeling van de Gebundelde 

Doeluitkering 2001 en de maximale financi ële bijdragen’ en het bijbehorende 
ontwerpbesluit voorlopig vast te stellen; 

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit voor advies voor te leggen aan de 
statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer in haar vergadering van 2 februari 
2001; 

3. Afhankelijk van het advies van de statencommissie de portefeuillehouder te 
machtigen de statenvoordracht definitief vast te stellen. 
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7. 
Startovereenkomst Water 

 
Het college besluit: 
1. De concept -startovereenkomst Waterbeleid 21-ste eeuw ter kennisgeving aan te 

nemen 
2. De portefeuillehouder Water te machtigen opmerkingen vanuit GS in te brengen in 

de IPO-Adviescommissie Milieu en Waterstaat van 25 januari en de IPO-
onderhandelingsdelegatie te mandateren om op basis van de besprekingen in de 
IPO-Adviescommissie de komende periode overl eg te voeren en een eindtekst van 
de startovereenkomst vast te stellen, waarover op 8 februari finale besluitvorming 
kan plaats vinden in het algemeen bestuur. 

 
 

 

8. 
Artikel 3-overleg GS-dagelijks 
bestuur waterschap Groot 
Haarl emmermeer 

 
Het college besluit: 
1. het voorlopig standpunt in te nemen dat de aanbevelingen uit het advies van de 

Stuurgroep Organisatie Waterbeheer Zuid-Holland en de aanbevolen aanpak voor 
de 2e fase van het proces een goede basis vormen voor de beoogde herstucturering 
van het waterschapsbestel  (waarvan het interprovincial e hoogheemraadschap van 
Rijnland  en het inliggende waterschap Groot-Haarl emmermeer mede deel 
uitmaken) en gelden als vertrekpunt in het vervolgproces; 

2. dat genoemde aanbevelingen aanl eiding zijn voor overleg ex artikel 3 
Waterschapswet tussen G.S. van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van het 
waterschap Groot-Haarlemmermeer  

3. het dagelijks bestuur van Groot-Haarl emmermeer tot dit overleg uit te nodigen; 
4. G.S. van Zuid-Holland hiervan op de hoogte te stellen; 
5. G.S. van Zuid-Holland tevens te berichten dat ermee kan worden ingestemd dat dit 

college, onder verwijzing naar artikel 6 van de Waterschapswet, mede namens het 
college van G.S. van Noord-Holland inzake het interprovinciale 
hoogheemraadschap van Rijnland toepassing geeft aan de artikel en 3 en 4 van de 
Waterschapswet en de besturen van Rijnland en Groot-Haarlemmermeer 
hieromtrent te informeren. 

 
 

 

9. 
Bijdragen stedelijke 
vernieuwing inclusief 
bodemsanering 

 
Het college besluit: 

01. Als zijn oordeel uit te spreken dat de notities van de notitiegemeenten over 
het algemeen een voldoende tot goede invulling geven aan 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. 

02. Conform de voorstellen van de projectgroep stedelijke vernieuwing:  
� Voor alle notitiegemeenten, met uitzondering van Beemster en Diemen, het 

indicatieve basisbedrag ISV+SDV voor de uitvoering van projecten in het 
kader van stedelijke vernieuwing met 1/3 te verhogen;. 

� voor de notitiegemeenten (exclusief Beemster en Diemen) in verband met de 
beschikbare provinciale middelen een extra bijdrage toe te kennen groot 6,67% 
van de indicatieve basisbedragen voor ISV en bodemsanering; 

� de gemeenten Andijk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Landsmeer, 
Uithoorn en Wervershoof de status van *ster*gemeente te geven en per 
gemeente op basis van de provinciale middelen de indicatie extra met ƒ 
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200.000  te verhogen. 

 
03. De gemeente Diemen de gelegenheid te geven haar notitie aan te passen. 

In afwachting van de nieuwe notitie zal de met 1/3 verhoogde rijksbijdrage 
beschikbaar blijven. 

04. De gemeente Muiden in de gelegenheid te stellen hun 
bodemsaneringsprogramma, in overleg met bureau bodemsanering, aan te 
passen.  

05. De gemeenten Haarl em, Zaanstad en Alkmaar een bijdrage van � 700.000 
uit de provinciale middelen in het vooruitzicht te stellen en daarbij aan te 
geven met deze gemeenten in het bijzonder prestatieafspraken te willen 
maken op het terrein van ouderenhuisvesting, projecten van bovenlokaal 
belang en integrale aanpak van sociale, fysi ek-ruimtelijke en ecnomische 
aspecten. 

06. Als voorlopig standpunt in te nemen dat aan fysiek-ruimtelijke 
maatregelen in notitiegemeenten veelal geen of een lagere bijdrage dan 
1/12 of 1/15 van de kosten zal worden verleend aan projecten die voor 
100% te financieren zijn door de marktsector, projecten waaraan andere 
rijks- of provinciale bijdragen zijn verleend, projecten van groot 
onderhoud en projecten voor verbindende infrastructuur. 

07. Het voorstel voor bepaling van de projectbijdragen te bespreken met de 
gemeenten en voor advies voor te leggen aan de Provinciale Commissie 
voor de Volkshuisvesting en de Stedelijke Vernieuwing. 

08. Als ambitie uit te spreken dat begin 2005 alle projecten met een ISV-
bijdrage uitgevoerd of in uitvoering zijn en bij het toekennen van 
projectbijdragen in het bijzonder te letten op de uitvoeringsgereedheid. 

09.  De gemeenten voor de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma te 
mandateren op basis van artikel 53 van de Wbb. 

10. Aan de programmagemeenten (exclusief Hilversum) vooralsnog een 
bijdrage voor bodemsanering te verlenen van 70% van op basis van de 
gemeentelijke bodemprogramma’s geraamde bijdragen en het voornemen 
te uiten deze bijdrage bij voldoende voortgang begin 2002 te verhogen. 

11. Het indicatieve bedrag voor bodemsanering voor de notitiegemeenten 
vooralsnog vast te stellen op 70% van op basis van de gemeentelijke 
bodemprogramma’s geraamde bijdragen en het voornemen te uiten dit 
indicatieve bedrag bij voldoende voortgang begin 2002 te verhogen. 

12. Het hoofd van de afdeling RWB te machtigen de gemeenten te informeren 
en uitvoering te geven aan bovenvermelde besluiten van GS. 

 
 
 
 

 

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: 
- Paraplu-bestemmingsplan Prostitutiebeleid, gemeente Langedijk  
- Bestemmingsplan Camping Zuiderzee, gemeente Medemblik  
- Bestemmingsplan Geluidsisolatieprojectkaart Schiphol, gemeente Akersloot  
- Bestemmingsplan Blokweer 2000, gemeente Hoorn  
- Bestemmingsplan Grachtengordel 1998, gemeente Den Helder  
- Bestemmingsplan Villagebied, gemeente Hilversum  
- Bouw 1460 woningen, 7 autobruggen en 1 fietsbrug in/ten benoeve van de wijk 
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Floriande  

- Bouw van een bedrijfspand met 31 businessunits op bedrijventerrein Nieuw-
Vennep Zuid, gemeente Haarlemmermeer  

- Bouw van een ziekenhuis (Spaarneziekenhuis) met busstation te Hoofddorp  
- Uitbreiding hotelaccommodatie horeca-inri chting Spoorstraat 12, 14 en 16, 

gemeente Enkhuizen  
- Vergrot en van een woning aan de B.van Beeklaan 56 te Kortenhoef, gemeente ’s-

Gravenland  
- Bouw 6 garageboxen op het perceel Tonnekamp 1 te Abbenes, gemeente 

Haarl emmermeer  
- Maken van een dakopbouw op enkele woningen aan de weg Calveslo te 

Kudelstaart, gemeente Aalsmeer  
- Bouw van een woning aan de Boterdijk 38, gemeente Uithoorn  
- Bouw van 2 garages aan het Vogellaantje 1, gemeente Naarden  
- Verbouw voormalige agragische bedrij fswoning Oudelandsdijkje 2a, gemeente 

Obdam  
- Bouw van een bedrijfspand annex kantoor op befrijventerrein Nieuw-Vennep-Zuid, 

gemeente Haarlemmermeer  
 
 

 

11. 
Tijdelijke vervanging 
secretaris HAC 

 
Het college besluit de conceptstatenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit vast 
te stellen. 

 
 

 

12. 
Heroverweging ingevolge de 
Awb (PRUP 2000-2005) 

 
Het college besluit: 
1. De gemeente Opmeer in haar bezwaar tegen het Provinciaal Restauratie 

Uitvoerings Programma (PRUP) 2000-2005 te ontvangen. 
2. Haar bezwaar ongegrond te verklaren. 
3. De bestreden beslissing van 28 juni 2000, nr.2000-17175, te handhaven. 

 
 
 

 

13. 
Voortgangsrapportage 
Moks’Alesi én Boerenkool 

 
Het college besluit: 
1. De voortgangsrapportage over het project Moks’ Alesi én Boerenkool voor 

kennisgeving aan te nemen. 
2. Deze rapportage ter informatie voor te leggen aan de PS-commissie ZWC op 14 

februari 2001. 
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14. 
Beleidsevaluatie Gebundelde 
Doeluitkering 1996/1999 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het rapport “ Evaluatie Gebundelde Doeluitkering 1996-1999 
2. In te stemmen met het procedure voorstel conform het onderzoeksprotocol van 

beleidsevaluaties bij de provincie Noord-Holland, voor behandeling van het 
evaluatierapport. 

  
 
 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. (023) 514 4309/3569 4, . 
S. Boedijn tel. (023) 514 44 58 5, 6, 14. 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 9, 10, 11. 
S.Raben tel. (023) 514 40 07 12, 13. 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 2, 7, 8. 
 
 
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. 23-01-2001 openbaar 
Datum:23-01-2001 
 


