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Onderwerp Besluit

1.
Begrotingswijziging 2002
Huis van de Nederlandse
Provincies

Het college besluit PS voor te stellen, gehoord de commissie ELE, in te stemmen met de
begrotingswijziging 2002 van het Huis van de Nederlandse Provincies

2.
Verdelingsvoorstel
stimulering zorgvernieuwing
ouderenzorg

Het college besluit:
1. in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel 2002 voor de subsidies in

het kader van de Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Ouderenzorg
Noord-Holland 2001 (hierna te noemen de deelverordening);

2. conform de Deelverordening dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen
aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;

3. indien de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur positief adviseert over dit
verdelingsvoorstel, de gedeputeerde voor Zorg te machtigen het
verdelingsvoorstel vast te stellen en conform het verdelingsvoorstel te besluiten
op de subsidieaanvragen;

4. alle subsidieaanvragers door middel van een brief van deze besluitvorming op
de hoogte te brengen.

5. de regiocommissies van die regio’s waar sprake is van onderbesteding na deze
besluitvorming tot 1 oktober de gelegenheid te bieden met subsidieaanvragen
te komen;

6. voor de besluitvorming over deze verzoeken de gedeputeerde voor Zorg te
machtigen.

7. Voor de uitvoering van het bovenregionale project de gedeputeerde voor Zorg
te machtigen.

3.
Deelverordening Stimulering
zorgvernieuwing geestelijke
gezondheidszorg Noord-
Holland 2001

Het college besluit:
1. in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het kader

van de “Deelverordening stimulering zorgvernieuwing Geestelijke
Gezondheidszorg Noord-Holland 2001” (hierna te noemen de deelverordening);

2. conform de Deelverordening dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de
Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;

3. indien de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur positief adviseert over dit
verdelingsvoorstel, de gedeputeerde Zorg te machtigen het verdelingsvoorstel vast
te stellen en conform het verdelingsvoorstel te besluiten op de subsidieaanvragen;

4. alle subsidieaanvragers door middel van een brief van deze besluitvorming op de
hoogte te brengen;

5. voor de besluitvorming over verzoeken in het kader van de onderuitputting van het
subsidieplafond samenwerkingsprojecten de gedeputeerde Zorg te machtigen;

6. uit het subsidieplafond samenwerkingsprojecten een bedrag van € 25.000 in te
zetten op het project dienstenbureau van het Leger des Heils.
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4.
Ontwerpbegroting 2002 en
2003 Samenwerkingsverband
Randstad

Het college besluit:
1.   in te stemmen met de ontwerpbegroting 2002 en 2003 van het

Samenwerkingsverband Randstad;
2.   aan het Samenwerkingsverband Randstad een zienswijze kenbaar te maken

betreffende onze bezorgdheid over de kwantitatieve toename van het
samenwerkingsverband Randstad, zowel in financiële als in personele zin;

3. motie 9-1, zoals door u op 11 februari 2002 is aangenomen, nogmaals aan
het Samenwerkingsverband Randstad kenbaar te maken;

4. kennis te nemen van het in het najaar behandelen van een voordracht t.a.v.
het protocol en eind 2002/begin 2003 van het werkplan 2003;

5.
Ontwerp-streekplan Noord-
Holland Zuid: instellen
commissie van onderzoek

Het college stelt een brief vast over de instelling van een commissie van onderzoek.

6.
Realisatie Woonschepenhaven
Zwaanshoek

Het college besluit:
•  Het college besluit in principe te willen komen tot het realiseren van een

woonschepenhaven in de omgeving van Zwaansbroek; GS betreuren dat een
definitief besluit moet worden uitgesteld.

•  De portefeuillehouder (gedeputeerde  Meijdam) te mandateren de gewenste
vervolgactiviteiten te initiëren voor definitieve besluitvorming

7.
Herziening beleidsplannen
IJsselmeer/Markermeer

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het evaluatie-rapport Interprovinciale Beleidsplannen

IJsselmeer en Markermeer (IBIJ en IBM);
2. in te stemmen met de herziening van de Interprovinciale Beleidsplannen IJsselmeer

en Markermeer, waarbij de inbreng van Noord-Holland wordt gebaseerd  op het
omntwerp-streekplan Noord-Holland Zuid en het nog op te stellen streekplan
Noord-Holland Noord; additionele werkzaamheden zullen worden vermeden.

3. vanwege de samenhang van de gebieden één beleidsplan voor het IJsselmeer en
Markermeer op te stellen in samenwerking met de provincies Flevoland en Fryslân;

4. in te stemmen met het Plan van Aanpak Herziening interprovinciale beleidsplannen
IJsselmeer en Markermeer op het punt van de wijze van planvorming, de
procedure, de organisatie, de personele inzet;

5. daartoe het benodigde budget ter beschikking te stellen;
6. de heer Meijdam zitting te laten nemen in de Stuurgroep die de totstandkoming van

het plan begeleidt.
7. de heer Meijdam mandaat te geven voor het door de stuurgroep te selecteren

externe bureau en het te voeren bestuurlijk vooroverleg ten behoeve van de
planopstelling

8. het plan van aanpak om advies voor te leggen aan de Cie ROB. en de Cie MEWG
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hierover te informeren.

8.
Beantwoording vragen van het
statenlid Bruystens
(OAV/OU55+) inzake kosten
aanleg elektriciteitsnet en
openbare verlichting
Robbenplaat, Wieringermeer

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Vaststellen werkplan ROV
Noord-Holland 2002

Het college besluit het werkplan van het ROV NH voor het jaar 2002 vast te stellen.

10.
Medefinanciering  PNH aan
sanering waterbodem Amstel

Het college besluit:
1. de financiële bijdrage aan de waterbodemsanering van de Amstel voor te

financieren uit de door VROM beschikbaar gestelde middelen in het kader van de
Wet bodembescherming;

2. de afdeling B&U het initiatief te geven om in samenwerking met de afdeling ELM
een Plan van Aanpak voor nautisch bagger op te stellen;

3. op basis van het op te stellen Plan van Aanpak voor nautisch bagger de
portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen een voorstel bij het
voorjaarsbericht 2003 ter integrale afweging in te dienen met als doel de
voorfinanciering uiterlijk 3 september 2003 te corrigeren door een terugstorting van
€ 637.561,00 (f 1.404.999,55) ten laste van de provinciale middelen die
beschikbaar zijn dan wel worden gesteld voor het onderhoud van de waterbodems
van de vaarwegen die onder het beheer van de provincie vallen.

11.
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.
– Bouw woning op perceel Grosthuizen t/o nr. 19 te Avenhorn, gemeente Wester-

Koggenland
– Aanleg fietspad langs de Westerweg/ Kerkstraat te Den Hoorn, te Texel
– bouw van een brug over de Haarlemmervaart, gemeente Amsterdam, Stadsdeel

Geuzenveld-Slotermeer
– bouw van een woning met garage aan de Spieringweg, nabij nr.509 te Vijfhuizen,

gemeente Haarlemmermeer
– Herbouw van een atelier aan de Amsteldijk-Noord 55, gemeente Amstelveen
– aanleg van een 9-holes golfbaan en de bouw van een clubhuis achter perceel

Volgerweg 42te Zuidoostbeemster, gemeente Beemster
– bouw van 10 woningen aan de Dorpsstraat te Assendelft, gemeente Zaanstad
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
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− Ramplaankwartier, gemeente Haarlem
− Landelijk Gebied 1992-Kleiweg 23, gemeente Anna Paulowna
− Schinkeleilanden 2001, stadsdeel Oud Zuid, gemeente Amsterdam

12.
Beslissing omtrent
uitwerkingsplan Raaks,
gemeente Haarlem

Het college besluit:
1. goedkeuring te onthouden aan het uitwerkingsplan Raaks omdat niet is voldaan aan

de verplichting ingevolge art. 30 van de Wet RO om de uitwerkingsregeling aan te
passen.

2. reclamanten mede te delen dat geen inhoudelijk oordeel is gegeven over de
ingebrachte zienswijzen, aangezien om formele reden goedkeuring is onthouden
aan het onderhavige uitwerkingsplan.

13.
Vaststelling jaarrekening 2001
NV
Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland (NVO)

Het college besluit de jaarrekening 2001 van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-
Holland in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap op grond van
artikel 16 lid 6 van de statuten vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 8, 13
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 9
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 5, 6, 7, 11, 12
B.Kessens tel. (023) 514  4022 2, 3
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 10

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. 03-09-2002 openbaar
Datum:03-09-2002


