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Onderwerp Besluit

1.
IPO-adviescommissie MWLN
op 5 december 2002

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

2.
Vergadering IPO-
adviescommissie R.O.V.E.M.
op 5 december 2002

Het college besluit de heer Meijdam af te vaardigen om in de vergadering van de
adviescommissie Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 5
december 2002 standpunten van het college in te brengen

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid M. Beens-
Jansen (GroenLinks) over het
project N201

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Informatie- en overlegprotocol
samenwerkingsverband
Randstad

Het college besluit PS voor te stellen, gehoord de commissie ROB:
– In te stemmen met het informatie- en overlegprotocol samenwerkingsverband

Randstad
– In te stemmen met de interne werkwijze voor de afhandeling van de stukkenstroom

vanuit het samenwerkingsverband

5.
Vaststelling subsidieplafond
mbt deelverordening
subsidiëring
bestemmingsplannen Noord-
Holland 2003

Het college besluit het subsidieplafond voor 2003 vast te stellen op € 250.000,- en dit
bekend te maken in het Provinciaal Blad.

6.
Beantwoording van de
statenvragen van C.
Boelhouwer en D. Graatsma
(SP) inzake de wijk Vijfhoek
te Zaandam

Het college stelt de antwoorden vast.
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7.
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 bedrijfswoning, Middenweg 489a te Heerhugowaard,

gemeente Heerhugowaard
– Voor de bouw van drie woningen aan de Boonakkersteeg te Egmond Binnen,

gemeente Bergen
– Voor de bouw van drie woningen aan de Weereweg hoek Plantsoendwarsstraat te

Lutjebroek, gemeente Niedorp
– Bouw voor een appartementengebouw t.b.v. 16 appartementen aan de

Westerblokker, gemeente Hoorn
– Voor de bouw van 2 woningen, Noordeinde 6 te Sint-Pancras, gemeente Langedijk
– Voor de bouw van een loods t.b.v. een vrachtwagenmuseum, kerkweg 15 te

Hensbroek, gemeente Obdam
– Voor het oprichten van een tenniscentrum (Frans Ottenstadion) aan het Ijsbaanpad,

Stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
– Voor het oprichten van een bandenopslagruimte en een hekwerk op een terrein aan

de Siciliëweg, gemeente Amsterdam

8.
Heroverweging ingevolge de
Awb inzake hogere waarden
vaststelling bestemmingsplan
Laag Koningshoef, gemeente
Amsterdam

Het college besluit aan reclamanten mee te delen:
1. Het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren;
2. De bestreden beslissing van 21 februari 2001, nr. 2001-60 te handhaven.

9.
Werkplan 2003 van Stivas
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Het werkplan voor het jaar 2003 van de Stichting ter Verbetering van de Agrarische

Structuur (Stivas) Noord-Holland goed te keuren.
2. Kennis te nemen van het feit dat vanwege de toegenomen activiteiten van Stivas de

jaarlijkse uitgaven al enige jaren de jaarlijkse storting in het Stivasfonds
ruimschoots overtreffen en dat met dit kasritme het Stivasfonds in het jaar 2003 zal
zijn uitgeput.

3. Het werkplan 2003 van de Stivas Noord-Holland ter kennisneming voor te leggen
aan de Statencommissie ELE.

4. Het bestuur van de Stivas Noord-Holland met inliggende brief over deze besluiten
te informeren.

10.
Wijziging subsidieplafonds
Fonds Openluchtrecreatie voor
2002

Het college besluit:
•  De verwachte onderuitputting binnen het Fonds Openluchtrecreatie (FOR) op de

beleidsonderwerpen “Strategische Groen Projecten” van € 800.000 en “Routes over
water” van € 350.000,- samen € 1.150.000,- te herverdelen binnen het FOR;

•  Deze onderuitputting van € 1.150.000,- te verdelen over de beleidsonderwerpen
“Routes over land” en “ Groenontwikkelingsplannen”;
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•  De deelplafonds voor deze twee beleidsonderwerpen voor 2002 te verruimen tot €
2.650.000 (+ € 650.000) voor  “routes over land” en € 3.200.000,- (+ € 500.000)
voor “Groenontwikkelingsplannen”

11.
Oprichting IDsW: instemming
met mandaat ondertekenen
contract.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde procedure voor het mandateren van de

voorzitter van IPO-MWLN, vaste delegatie Water of een van de
portefeuillehouders water om namens de provincie Noord-Holland het contract met
het RIZA te ondertekenen voor het faciliteren van de InformatieDesk standaarden
Water (IDsW);

2. In te stemmen met de voorgestelde mandaatbrief;
3. De Gedeputeerde Water te machtigen tot het ondertekenen van de mandaatbrief

namens GS.

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

S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 3
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 9
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 4, 5,  6, 7, 8
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 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. 03-12-2002 openbaar
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