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Onderwerp Besluit

1.
Vermogenstoets
gesubsidieerde instellingen

Het college besluit een algemene brief aan de gesubsidieerde instellingen te zenden over
de criteria die worden gehanteerd bij toekenning van subsidies, waaronder het toetsen
van het vermogen.

2.
Inrichting afdeling Projecten,
Management en
Ondersteuning (PMO)

Het college besluit in te stemmen met de inrichting van de afdeling Projecten,
Management en Ondersteuning (PMO), als gevolg van het besluit van de DR om de
afdeling Projecten en Flexconsult (voorheen Mobiliteit-Plus) op te laten gaan in één
nieuwe afdeling, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002.

3.
Beantwoording statenvragen
van mw. C. Boelhouwer en
dhr. D. Graatsma (SP) over de
gang van zaken bij de Sociale
Dienst in Den Helder

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Nota van Beantwoording bij
het Ontwerp Provinciaal
Milieubeleidsplan 2002-2006

Het college besluit:
1. De Nota van Beantwoording bij het reeds vastgestelde Ontwerp PMP vast te

stellen;
2. De Nota van Beantwoording bij het Ontwerp PMP ter advisering voor te leggen aan

de PS -commissie Milieu, Water en Groen op 4 september 2002;
3. Indien uit de behandeling in de Commissie Milieu, Water en Groen van Het

Ontwerp PMP en de Nota van Beantwoording geen fundamentele wijzigingen
voortkomen, wordt de portefeuillehouder gemachtigd het Ontwerp PMP en de Nota
van Beantwoording voor te leggen aan Provinciale Staten op 14 oktober 2002.

4. Een afschrift van de Nota van Beantwoording te zenden aan degenen die hun
zienswijze kenbaar hebben gemaakt.

5.
Verkoop van circa 38,8
hectare grasland in Twisk
t.b.v. de te realiseren kavelruil

Het college besluit:
1. In het kader van de kavelruil te Twisk percelen grasland ten grootte van circa

38.83.99 hectare te verkopen, waarvan circa 37.37.26 ha. t.b.v. agrarisch gebruik
voor de prijs van € 3,70 per m2 en een oppervlakte van circa 1.46.73 ha. aan het
Waterschap Westfriesland voor een koopsom van € 4,20 per m2;

2. De opbrengst ten gunste te brengen van het krediet (revolving fund) voor
anticiperende grondverwervingen en het ontstane deficit ten bedrage van €
160.342,72 (fl  353.348,86)  vooralsnog te dekken uit de risicoreserve grondbeleid.

6.
Beantwoording statenvragen
van de heer C. Kruijmer
(fractie Kruijmer) over artikel
in het blad IMCO-Context

Het college stelt de antwoorden vast.

7.
Samenwerking in OOW-
verband (Overlegorgaan

Het college besluit het verzoek om een subsidie van € 22.689,01 (fl  50.000,-) af te
wijzen.
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8.
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:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een woning aan de Noordervaart tussen 118 en 120 te De Omval

(Schermer),gemeente Schermer
– Voor de (her)bouw van een manege c.a. ten zuiden van de Zeeweg en ten oosten

van de Egmondervaart in Heiloo, gemeente Heiloo
– Voor het oprichten van een rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de

Australiëhavenweg, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van een woning, tussen Oudegracht 97 en 101 te Alkmaar, gemeente

Alkmaar
– Voor bouwplan Badhuisstraat 44 te Den Helder, gemeente Den Helder

9.
Bestemmingsplan
“Noorderveld”

Het college besluit:
– het bestemmingsplan Noorderveld (gemeente Zaanstad) goed te keuren, met

uitzondering van de zinsnede “ met uitzondering van de categorieën, zoals
genoemd onder i. en j. van voornoemd artikel “ in artikel 9 lid 3 sub i van de
voorschriften;

– reclamant genoemd onder b mee te delen, dat zijn bedenkingen geen aanleiding
hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;

– reclamant genoemd onder a mee te delen, dat zijn bedenkingen aanleiding hebben
gegeven aan het plan gedeeltelijk de goedkeuring te onthouden;

– in verband met artikel 11 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren
dat een besluit tot wijziging zoals bedoeld in artikel 9 lid 8 van de voorschriften
niet ter goedkeuring behoeft te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot
wijziging één of meer  zienswijzen zijn ingediend;

10
Vaststelling gebiedsplan
Noord-Hollandse Kust en
gebiedsprogramma Texel
i.h.k. van Subsidieregeling
Gebiedsgericht Beleid (SGB)

Het college besluit:
1. SGB-gebiedsplan Noord-Hollandse Kust (excl. uitvoeringsprogramma) en Texel

(incl. uitvoeringsprogramma) voor de periode 2002-2005 vast te stellen;
2. in te stemmen met de verdeling van SGB-middelen in de periode 2003-2005 in ge-

bied Kust over Noord-Hollandse Kust (€ 2.100.000,--) en Noordkop(€ 900.000,-).
3. de gebiedsplannen na vaststelling door GS ter toetsing aan DLG te zenden t.b.v.

uitvoering van de SGB in deze gebieden;
4. dat nader bezien zal worden hoe de co-financiering zal worden gedekt indien blijkt

dat de middelen uit de sector ontoereikend zijn;
5. de Statencommissie Milieu, Water en Groen de vastgestelde plannen en programma

ter kennisname toe te zenden

11.
Waterbeleid 21e eeuw:
Provinciale Watertoets

Het college besluit:
1. dat vanaf 2 juli 2002 voor alle ruimtelijke plannen en besluiten die daarna ter

beoordeling aan de provincie worden voorgelegd, wordt nagegaan of tenminste
gevolg en inhoud is gegeven aan de voorwaarden en richtlijnen provinciale
watertoets;

2. dat de provinciale watertoets van toepassing is op de volgende plannen en
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besluiten: streekplannen en streekplanuitwerkingen, bestemmingsplannen,
vrijstellingen en zelfstandige projectprocedures (art. 19 wro), (inter)-gemeentelijke
en regionale structuurplannen, locatiebesluiten, infrastructuurplannen, (structuur)-
plannen voor bedrijventerreinen, herstructureringsplannen  voor landelijk en
stedelijk gebied, besluiten tot wijziging van al deze plannen en besluiten op basis
van de Ontgrondingenwet;

3. de gemeenten, de waterschappen  en de hoogheemraadschappen hiervan schriftelijk
op de hoogte te stellen

4. dat de provincie in het najaar van 2002 werkbijeenkomsten voor gemeenten en
waterschappen organiseert om de uitgangspunten van de watertoets te bespreken en
om ondersteuning te geven bij de uitvoering van de watertoets.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 1, 3
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 5
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 2
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7, 8, 9
B.Kessens tel. (023) 514  4022 6
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 10, 11

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 vragenstellers hebben bereikt.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 02-07-2002 openbaar
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