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onderwerp besluit 
1. 
Strategienota streekplan 
Noord-Holland Zuid 
 

 
Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de aangegeven tekstuele veranderingen in de strategienota; 
2. voor beantwoording door GS van schriftelijke reacties op en consultaties over de 

strategienota een antwoordnotitie op te stellen die door de GS-cie. ROV kan 
worden afgedaan. 

  
2. 
Arbeidsmarktbel eid en 
Arbeidsmarktproj ecten 
 

 
Het college besluit: 
a. Kennis te nemen van de inliggende notitie ‘Arbeidsmarkt; beleid en uitvoering 

2001-2002’; 
b. Het verslag over het jaar 2000 (hoofdstuk 2) vast te stellen. 
c. In principe in te stemmen met de voornemens die in het jaarplan 2001-2002   

(hoofdstuk 3) worden gedaan, te weten: 
- Op het gebied van beleidsontwikkeling onder andere aandacht besteden aan de 

activiteiten zoals genoemd in paragraaf 3.2 
- Op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt aandacht besteden aan activiteiten 

die vermeld staan in paragraaf 3.3.4 
- Het beleid uit te voeren met behulp van de Veelzijdige Arbeidsmarktproj ecten.  

Met de uitvoering van de projecten de beleidskeuzes te volgen die in het 
Jaarplan zijn gemaakt (paragraaf 3.3) 

d. Aan de commissies OOPO en FSB voor te stellen het budget voor de uitvoering 
van het beleid in 2002 onveranderd te laten en dientengevolge fl. 1.900.000,- te 
reserveren. 

e. Bij instemming van GS met bovenstaande, de notitie ter bespreking te agenderen 
voor de commissies FSB (13 juni) en OOPO (28 juni) . 

 
3. 
Tussenevaluatie 
gebiedsgeri cht werken 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie van het gebiedsgericht werken binnen de 

provincie Noord-Holland; 
2. Het gebiedsgericht werken Noord-Holland Midden te beschouwen als pilot voor het 

gebiedsgeri cht werken zoals geformuleerd in het collegeprogramma en dit na 
evaluatiete beschouwen als ijkpunt voor het collegeprogramma 2003-2007; 

3. Oriënterend van gedachten te wisselen over de uitvoering van en de aanwijzing van 
bestuurlijke trekkers voor de gebiedsgerichte project en De Vlecht en 
Wieringermeer 
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onderwerp besluit 
4. 
Beantwoording van de 
schri ftelijke vragen van het lid 
van provinciale staten de heer 
M. Graatsma over de 
goedkeuring van  
milieuverslagen. 
 
 
 

 
Het college stelt de antwoorden vast.  

5. 
Antwoord op PS-motie 55-15 
“Midden en Oost-Europa. 
 
 
 

 
Het college stemt in met: 
1. de eindconclusie van het rapport, namelijk dat binnen de EU kandidaat-lidstaten in 

Midden- en Oost-Europa Polen het meest in aanmerking komt als 
samenwerkingspartner in Noord-Holland; 

2. de aanbeveling dat de uiteindelijke keuze van een regionale economische 
samenwerkingspartner voor Noord-Holland in Polen gedelegeerd wordt aan de 
portefeuillehouder voor Economische Zaken, Landbouw en Europa, waarover de 
statencommissie zal worden geinformeerd; 

3. de aanbeveling dat gestart wordt met een economische samenwerkingsverband met 
een regio in Polen in de vorm van een pilot-project; na positieve evaluatie over 
drie jaar kan overwogen worden om een dergelijk samenwerkingsverband 
eveneens te starten met een regio in een van de andere toetredingskandidaten van 
de Europese Unie in Midden- en Oost-Europa. 

  
6. 
EU-programma innovatieve 
acties art.4 EFRO 
 
 
 

 
Het college van GS besluit: 
1. Tot indiening bij de Europese Commissie van het EU-programma voor innovatieve 

acties: “ de regio’s in de nieuwe economie” in samenwerking met de gemeente 
Amsterdam; 

2. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van NLG 3 miljoen voor de uitvoering 
van bovengenoemd programma (onder voorbehoud dat ook Amsterdam dit doet) en 
daarmee tevens een garantstelling afgeeft conform de vereisten van de Europese 
Commissie voor indiening van het programma (risicoparagraaf). 

 
  
7. 
Aanvullende prijscompensatie 
Stichting IMCO e.a. 
 

 
 
Het college besluit: 
1. Het IMCO een extra compensatie voor de loonkosten voor 2000 en 2001 toe te 

kennen, mits deze instelling kan aantonen dat: 
- voor het jaar 2000 betreft de CAO-loonkostenstijging over de jaren 1997 t/m 

2000 gemiddeld hoger lag dan 3,15 % per jaar; 
- voor wat het jaar 2001 betreft de CAO-loonkostenstijging in dat jaar hoger 

uitkomt dan 4,2 %. 
2. De (eventuele) extra prijscompensatie aan het IMCO voor 2000 en 2001 te bepalen 

op de uitkomsten van de vermenigvuldiging van het positieve verschil tussen de 
percentages van de (gemiddelde) CAO-loonkostenstijging en de onder 1. vermelde 
percentage met het loongevoelige deel van de subsidiebedragen waarover de 
oorspronkelijke prijscompensatie voor 2000 resp. 2001 is berekend; 

3. Voorts extra compensatie voor de loonkosten zoals uiteengezet onder 1. en 2. toe te 
kennen aan de stichtingen Noorhollands Participatie Instituut (NPI), Pyloon, 
Sportservice, Amsterdamse Federatie van Steunfuncties Minderheden (AFSM) en 
Multiple Choice; 

4. De Commissies ZWC en FSB hiervan in kennis te stellen; 
5. Na een positief besluit IMCO en de onder 3. genoemde instellingen schriftelijk te 

informeren. 
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onderwerp besluit 
 

 
8. 
Verzamellijst 
bestemmingsplannen 
waart egen bedenkingen zijn 
ingediend verzamellijst 
verklaringen van geen 
bezwaar art. 19 WRO c.a. 

 
 
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 
 
1. Verzamellijst verklaringen van geen bezwaar art. 19 WRO, al dan niet in 

combinatie met de artikelen 50 of 51 Woningwet 
 
- Bouw kas op perceel Engewormer 19a te Wormer, t.b.v. tuincenterum Ofman.  
- Bouw agrarische loods en aanleg landschappelijke inpassing op perceel 

Zomerdijkje 6 te Egmond a/d Hoef, gem. Bergen.  
- Aanleg ontsluitingsweg t.b.v. Transportbedrij f Dekker te Ilpendam, gem. 

Waterland.  
- Optoppen van flatgebouwen aan de Duinluststraat e.a./bouw twee flatgebouwen aan 

de Ijdoornlaan, Stadsdeel Amsterdam-Noord.  
- Verbouw/uitbreiding van een dansschool aan de Adelaarstraat 60 te Badhoevedorp, 

gem. Haarlemmermeer.  
- Uitbreiden bedrij fswoning en bouw bedrij fswoning op het perceel Kudelstaarteweg 

259 te Kudelstaart, gem. Aalsmeer. 
- Verbouwen van het pand Rozengracht 48 te Zaandam, gem Zaanstad van 2 

woningen tot restaurant.  
- Uitbreiding van een bedrij fsruimte aan de Aalsmeerderweg 763a in Rijsenhout, 

gemeente Haarlemmermeer  
- Vergrot en van een pakeergarage aan de Joh. Huizingalaan, gemeente Amsterdam. 
- Bouw van een winkelcentrum (ca 15.000 m2 bruto vloeroppervlak), een bibliotheek 

(ca 1.700 m2), 71 woningen en een pakeergarage (473 parkeerpl aatsen) te Nieuw-
Vennep (Hoofdweg), gem. Haarlemmermeer. 

 
2. Verzamellijst bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend 
- Bestemmingsplan Kom, eerste herziening, gem. Blaricum. Bestemmingsplan 

“ Nieuw-Oosteinde”, gemeente Aalsmeer.  
- Bestemmingsplan bedrijvenpark Nieuw-Vennep-zuid gemeente Haarlemmermeer; 

  
9. 
Schadecl aim Movies 
Amsterdam/Haarlemmer-plein 
 

 
 
Het college besluit: 
de schadeclaim van mr. J.P.P. Latour, ingediend namens The Movies Holding BV en 
The Movies Restaurants BV, inzake de uitspraak van de ABRS van 30 maart 2001 
aangaande het bestemmingsplein Haarlemmerplein 1998 van de gemeente Amsterdam 
dient te worden afgewezen. 

  
10.  
Herindeling West-Friesland 

 
Het college besluit: 
- de arhi-procedure voort te zetten voor herindeling van West-Friesland     gericht op 

fusie van de gemeenten Wester-Koggenland, Obdam, Wognum en Opmeer; de 
gemeenten Venhuizen, Stede Broec en Drechterland; Wervershoof, Andijk, 
Medemblik en Noorder-Koggenland  en de gemeenten Hoorn en Enkhuizen 
zel fstandig te laten met enige gebiedsuitbreiding; 

- hiervoor een  herindelingsontwerp op te stellen;  
 

  
11. 
Duin en Bosch 

 
Het college besluit: 
- bij de Raad van State schorsing aan te vragen van de uitspraak van de 
arrondissementsrechtbank in Haarlem d.d. 23 maart 2001; 
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. 06.183.000.64 2, 3 
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 10 
J.Koeman tel. (023)  5143185 5, 6 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 8,9  
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 7,  11 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4,  
 
 
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. 
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Titel:GS-besluitenlijst d.d. 29-05-2001 openbaar 
Datum:29-05-2001 


