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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 april 2001
Onderwerp

Besluit

1.
IPO-adviescommissie MWLN Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
op 26 april 2001
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur.
2.
CO2-servicepunt

3.
Jaarverslag
handhavingssamenwerking
4.
Beantwoording statenvragen
van de heer G.Le Belle (D66)
over de biologische boomteelt
en de rol van de overheid
5.
Beantwoording statenvragen
van de heren H.Ruller en
J.J.Schipper (CDA) inzake de
vermindering van de
administratieve lasten

Het College besluit uitwerking te geven aan de op 12 februari door PS vastgestelde
nota inzake energie en CO2 beleid door:
1. In principe vast te stellen de concept-statenvoordracht over de ‘Deelverordening
subsidies duurzame-energiepakket Noord-Holland 2001-2005’;
2. De concept -voordracht voor advies voor te leggen aan de Statencommissies FSB
in haar vergadering van 16 mei en MWG in haar vergadering van 17 mei;
3. De portefeuillehouder Milieu te machtigen de concept-voordracht en het
ontwerpbesluit, na positief advies van de Statencommissies, door te geleiden naar
Provinciale Staten ter vaststelling in de vergadering van 11 juni 2001;
4. De deelverordening bekend te maken in het provinciaal blad, na vaststelling door
Provinciale Staten;
5. Conform de door PS vastgestelde beleidsnota energie/CO2 op 12 februari jl. de
uitvoering van een CO2-servicepunt voor gemeenten uit te besteden;
6. De portefeuillehouder Milieu te machtigen, nadat PS de ontwerp deelverordening
hebben vastgesteld, hiertoe een contract af te sluiten;
7. De duurzam e energi elijst voor het jaar 2001-2002 vast te stellen;
8. De portefeuillehouder Milieu te machtigen een stuurgroep in te stellen bestaande
uit een vertegenwoordiger van de Vereniging van Noord-Hollandse Gem eenten, de
wethouder milieu van de gemeente Alkmaar en het hoofd duurzame energie van
NOVEM, onder voorzitterschap van de portefeuillehouder MWG;
9. De Statencommissie MWG om advies te vragen over de besluiten 5 en 8.

Het college besluit het Jaarverslag handhavingssamenwerking 1999-2000 vast te
stellen en door te geleiden naar de minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.
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6.
Besteding UNA-opbrengst

7.
Beantwoording statenvragen
van de Rekeningcommissie
naar aanleiding van de
jaarrekening 2000 van de
provincie Noord Holland

Besluit

Het college besluit kennis te nemen van de bundel Potentiële UNA-projecten 2001 en
deze met een toelichtende notitie aan PS toe te zenden.

Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Buitenlands werkbezoek
Het college besluit:
commissie Openluchtrecreatie, 1. In te stemmen met het voorliggende programma op hoofdlijnen en begroting voor
het buitenlands werkbezoek van de commissie OOPO van 20 t/m 23 juni 2001.
Onderwijs, Personeel en
2. F. 36.000,- beschikbaar te stellen ten laste van het budget “buitenlandse excursies
Organisatie
PS”.
9.
Bestuurlijk overleg GS-NH
Het college:
met het college van B&W van 1. Neemt kennis van de agenda’s van het bestuurlijk overleg met B&W van Alkmaar
Alkmaar en de colleges B&W
en met de B&W’s van Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL);
van de HAL-gemeenten op 24 2. Neemt standpunten in over de agendapunten mede n.a.v. de door de afdelingen
april 2001 te Alkmaar
geleverde annotaties.
10.
Oprichting Stichting
Vervoermanagement

11.
4-P contract en bestuurlijke
afspraken

Het college besluit:
1. Ontwerp Statenvoordracht over oprichting Stichting Vervoermanagement NoordHolland vast te stellen en voor advies voor te leggen aan de Statencommissie
WVV van 11 mei 2001.
2. Portefeuillehouder te machtigen de Statenvoordracht definitief te maken, naar
aanleiding van de opmerkingen van de Statencommissie WVV en ter behandeling
voor te leggen aan de vergadering van Provinciale Staten van 11 juni 2001

Het college besluit:
1. in te stemmen met de exploitatie-uitvoeringsovereenkomst openbaar vervoer
conneXXion MO (voormalig Midnetgebied) en de bestuurlijke afspraken hierover
tussen de vier provincies onderling;
2. akkoord te gaan met de ondertekening van deze exploitatieuitvoeringsovereenkomst en de bestuurlijke afspraken hierover;
3. de gedeputeerde Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen de exploitatieuitvoeringsovereenkomst openbaar vervoer en de bestuurlijke afspraken te
ondertekenen;
4. de Statencommissie WVV advies te vragen over dit besluit.

3

OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 24 april 2001
Onderwerp
12.
Zeepoort commitment

Besluit
Het college besluit:
1. Dat op grond van de thans aanwezige inzichten en kennis het beleidsmatig en
bestuurlijk wenselijk is om voortvarend door te werken aan de voorbereiding van
de verbetering van de zeetoegang naar het Noordzeekanaal;
2. Met het oog op de besluitvorming aan Rijkszijde in het kader van ICES-3 het
onder 1 gestelde schri ftelijk mee te delen aan de ministers van Economische
Zaken, Verkeer & Waterstaat Financiën en Volkshuisvesting Ruimtelijke
Ordening en Milieu;
3. De Statencommissie Wegen Verkeer en Vervoer (WVV) om advies te vragen over
de bovenstaande besluiten.

13.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen betreffende:
en verklaringen van geen
- Bestemmingsplan “ Duingebied Velsen” van de gemeente Velsen
bezwaar artikel 19 WRO c.a. - Bestemmingsplan “Bodaan e.o.”, gemeente Zandvoort
- Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 1996, gemeente
Wieringermeer
- Bestemmingsplan Duivendrechtse Polder 2000, gemeente Ouder Amstel
- Veranderen van de agrarische bestemming (twee dienstwoningen) in twee
woonbestemmingen op de percelen Grensweg 1 en 3 te Den Burg, gemeente Texel
- Bouw van 8 woningen met bijbehorende garages/bergingen op locatie
Ypesteinerl aan/Kennemerstraatweg, gemeente Heiloo
- Uitbreiding van een woning aan de Rembrandtstraat 45, gemeente Alkmaar
- Uitbreiding van een woning met een dakopbouw, Weerdenburg 31 te Hoofddorp,
gemeente Haarlemmermeer
- Aanleg van een rotonde op kruising Aalsmeerderweg/Venneperweg te Burgerveen,
gemeente Haarlemmermeer
- Uitbreiding van hotelrestaurant De Beurs, aan de Kruisweg 1007 te Hoofddorp,
gemeente Haarlemmermeer
- Bouw van een bedrijfsgebouw aan de Pieter Lieftinckweg naast nummer 24 te
Zaandam, gemeent e Zaanstad
- Wijzigen van de bestemming van het perceel Stationsweg 2 ten behoeve van het
exploiteren van een restaurant, gemeent e Aalsmeer
- Oprichten van een winkel, kantoor en bovenwoning in winkelcentrum “ Nieuwe
Gouw” , gemeente Landsmeer
- Uitbreiding van een dakterras, Ramplaan 51, gemeente Haarlem
- Oprichten van 13 appartem enten, kantoorruimte en een parkeerkelder op de
Luttmer-locatie te Bussum
- Oprichten van een geluidsscherm langs de Legmeerdijk , gemeente Amstelveen
- Oprichten van een woning op het perceel Zesstedenweg 303 te Grootebroek,
gemeente Stede Broek
- Herbouw van een woning met bijgebouw aan de Middenweg 5, gemeente
Heerhugowaard (2001/3455)
- Bouw van een loods aan de Volgerweg 116 te Zuidoostbeemster, gemeente
Beemster (2001/2435)
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14.
Plan van aanpak rol provincie
opvang asielzoekers
15.
Financieel toezicht
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Besluit
Het college besluit in te stemmen met het opstellen van een plan van aanpak over de
rol van de provincie bij de realisatie van asielzoekers centra.
Het college besluit:
1. Het verslag n.a.v. het werkbezoek van medewerkers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan afdeling FEZ over de provinciale begroting 2001, de
rekening 1999 en andere onderwerpen in het kader van het financiël e toezicht,
voor kennisgeving aannemen;
2. Het verslag ter kenninsneming toe te zenden aan de Commissie Financiën,
Strategie en Bedrijven.

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

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

(023) 514 4309/3569 en 0618300064
(023) 514 44 58
(023) 514 44 09
(023) 5143185
(023) 514 43 09
(023) 514 42 11
(023) 514 40 45

6, 7, 15
10, 11, 12,
9
4
8
5, 13, 14,
1, 2, 3

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. 24-04-2001 openbaar
Datum:24-04-2001

