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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 juni 2002
Onderwerp

Besluit

1.
IPO-adviescommissie MWLN Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
d.d. 6 juni 2002
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur
2.
Investeren in openbaar
vervoer

3.
Nieuw beleid artikel 19 WRO

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie “Investeren in openbaar vervoer”;
2. Deze notitie ter kennis te brengen van de Statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer als reactie van Gedeputeerde Staten op vragen vanuit provinciale staten
over investeringen in het openbaar vervoer ná wegvallen van de De Boer-regeling;
3. In de discussie over de Begroting 2003 e.v. voorstellen voor een nader aan te geven
verhoging van het beschikbare budget voor uitvoering het PMI ( ook voor openbaar
vervoer-projecten op provinciale wegen), alsmede middelen voor het ophogen van
de GDU in de gebieden NHN, G&V en H-IJ met een label (oormerk) voor
openbaar vervoer af te wachten;
4. Ter onderbouwing van een eventueel begrotingsvoorstel over de uitgewerkte
programma’s (“flankerend beleid Noord-Holland noord”en “uitwerking RegioNet
korte termijn bus”) zullen voorstellen worden voorgelegd;
5. De voorstellen van de portefeuillehouder ten aanzien van aanvulling op het
RegioNet/ BONR-programma af te wachten;
6. Het ROA te verzoeken nader aan te geven hoe zij wil omgaan met de uitvoering
van het RegioNet-korte termijnplan voor de bus en de consequenties daarvan voor
de provinciale infrastructuur en te verwachten bijdrage vanuit het ROA.
Het college besluit:
a. Het nieuwe beleid over de toepassing van artikel 19 lid 2 WRO vast te stellen
zoals opgenomen in de notitie “Beleid artikel 19 WRO”.
b. Een aanvraagformulier vast te stellen voor het indienen van aanvragen als
bedoeld in de artikelen 19 lid 1, lid 2, 46 lid 7, lid 10 WRO en de artikelen 50
lid 5 en 51 lid 3 Woningwet.
c. Dit beleid en het aanvraagformulier aan alle Noord-Hollandse gemeenten en
stadsdelen bekend te maken .

4.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a. – Voor de aanleg van een deel van een busstrook aan de Hoofdweg oostzijde te
Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer
5.
Natuurbeschermingswet,
parkeren Bloemendaal

6.
Terugkoppeling
beleidsevaluatie

Het college besluit om het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserijregiodirectie Noordwest te verzoeken om Burgemeester en wethouders van de gemeente
Bloemendaal de gevraagde vergunning art. 12 van de Natuurbeschermingswet, voor het
incidenteel parkeren in het beschermd natuurmonument “Zuid-Kennemerland-Zuid” te
verlenen.
Het college besluit in te stemmen met:
– de inhoud van de Notitie Terugkoppeling beleidsevaluatie bodemsanering 1 juli
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7.
Wijziging deelverordening
sociaal beleid Noord-Holland
2002

8.
Arbeidsmarktbeleid en –
projecten 2002-2003

Besluit
2002;
– de voorgestelde procedure, inhoudende:
- toezending van de Notitie aan GS plenair met het verzoek de Notitie te
bespreken in de statencommissie Milieu, Water en Groen
- bespreking in de commissie Beleidsevaluatie.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit m.b.t. wijziging van de
deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2002 in principe vast te stellen.
2. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit om advies voor te leggen
aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur.
3. Bij positief advies van de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur en/of kleine
wijzigingen de portefeuillehouder Zorg te machtigen de statenvoordracht en het
ontwerpbesluit vast te stellen en voor te leggen aan provinciale staten in haar
vergadering van 16 september 2002.
Het college besluit:
a. Kennis te nemen van inliggende notitie “jaarprogramma 2002-2003,
arbeidsmarktbeleid en arbeidsmarktprojecten”.
b. Het jaarverslag 2001-2002 (Hoofdstuk 2) vast te stellen.
c. In te stemmen met de voornemens die in het jaarprogramma worden gedaan, te
weten:
- prioriteiten arbeidsmarktbeleid 2002-2003 zoals genoemd in paragraaf 3.2.
- de inzet op sectoren zoals genoemd in paragraaf 4.1.
- prioriteiten arbeidsmarktprojecten 2002-2003 zoals genoemd in paragraaf 4.2.
d. Aan de commissie FSB en OOPO voor te stellen het budget voor uitvoering
van het beleid in 2003 onveranderd te laten en € 987.000 te reserveren.
e. Bij instemming de notitie ter bespreking agenderen voor de commissie FSB
(12 juni) en OOPO (19 september).
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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.
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