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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
S TATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 05 maart 2002
Onderwerp
1.
Bestuursovereenkomst
sanering ongezuiverde
lozingen in het buitengebied
van Noord-Holland

2.
Beleidsnotitie Flora- en
faunawet

3.
Ambulancezorg

4.
Beantwoording statenvragen
van mw.C.Boelhouwer en
dhr.D.Graatsma (SP) inzake
mogelijke
ambulancestandpl aats in
Limmen
5.
Beantwoording statenvragen
van mw.C.Boelhouwer en
dhr.D.Graatsma (SP) inzake
de realisering van de
ambulancestandpl aats
Monnickendam
6.
Structurele verhoging
licentiekosten Microsoft

Besluit
Het college besluit:
1. De bestuursoverkomst ‘sanering ongezuiverde lozingen van huishoudelijke aard
naar het oppervlakt ewat er in het buitengebied van Noord-Holland’ aan te gaan
overeenkomstig bijgevoegde tekst
2. Gedeputeerde Wildekamp te machtigen op 13 maart 2002 de bestuursovereenkomst
namens GS te ondertekenen;
3. Na ondertekening van de bestuursovereenkomst een persberi cht te doen uitgaan.
Het college besluit:
· Bijgevoegde beleidsnotitie Flora- en faunawet in concept vast te stellen.
· Accorderen dat op basis van dit concept vanaf 1 april 2002 het Hoofd Bureau groen
(conform het geldende mandaatbesluit, na aanpassing van de ondermandaatregeling
Water en Groen) namens Gedeputeerde Staten kan besluiten over
ontheffingsaanvragen en andere punten waarop Gedeputeerde Staten bevoegd
gezag worden.
· De Beleidsnota definitief vast te stellen nadat advies is ontvangen van het
Faunafonds en het Provinciaal Overleg Faunabel eid en na agendering in de
Statencommissie voor Milieu, Water, Energie en Groen. Tegelijk wordt dan de
statenvoordracht voor een provinciale vrijstellingsverordening in procedure
gebracht.
· In te stemmen met tijdelijke formatie-uitbreiding voor 2 jaar (te financieren uit door
LNV daarvoor toegezegde middelen) ter uitvoering van de nieuwe taken.
Het college besluit een brief te sturen aan de Vaste commissie voor VWS van de
Tweede Kamer volgens inliggend concept, handelend over de ambulancezorg in het
algemeen en over de realisering van de ambulancestandplaats Monnickendam in het
bijzonder.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college neemt kennis van het verzoek van de afdeling I&A om structureel extra
middelen toe te kennen ad. € 560.000,-- per jaar ter dekking van de toegenomen kosten
van de Microsoftlicenties voor PC-besturingssystemen en
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Besluit
kantoorautomatiseringstoepassingen.
Honorering van het verzoek te betrekken bij de bestuurlijke integrale afweging bij het
Voorjaarsbericht 2002.

7.
Voorjaarsbericht t.b.v. de
website en het intranet

8.
Extra prijscompensatie
gesubsidieerde instellingen

9.
Streekplanafwijking De
President, gemeente
Haarl emmermeer

10.
Intentieafspraken
verstedelijking tot 2010

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het verzoek van de afdelingen B&C en I&A om extra
middelen (€ 721.816,--) toe te kennen voor de nieuwe website en het intranet.
– Het college besluit honorering van het verzoek te betrekken bij de integrale
afweging bij Voorjaarsbericht.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verzoek van de Noord-Hollands e steunfunctie instellingen
Imco, NPI, Pyloon, Sportservice, Multiple Choise en FSM een extra
prijscompensatie voor het jaar 2002 toe te kennen
2. Dit verzoek , om een bedrag van € 85.000,-- ten laste van de algemene middelen te
brengen, bij het voorjaarsbericht te betrekken
3. De GS-commissie ZWC te machtigen het onder 1 genoemde besluit uit te voeren.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het toelaten van lokale, regionale en Schipholgebonden
bedrijven op het bedrijventerrein De President;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer hieromtrent te
berichten.
Het college besluit:
· In te stemmen met de voorliggende intentieafspraken voor de verstedelijking van
het ROA-gebied en overig Noord-Holland tot 2010
· De portefeuillehouder ROB te machtigen tot ondertekening over te gaan
· De intentieafspraken voor advies voor te leggen in de commissie ROB
· Alle gemeenten te informeren over de nu afgesloten intentieverklaringen en het
vervolgtraject tot definitieve afspraken.
· De definitieve afspraken over de verstedelijking in 2003 aan de orde te stellen in
Provinciale Staten.

1i.
Streekplanafwijking N201/A4, Het college acht het voeren van een streekplanafwijking voor de Noordelijke Link in
ste
plaats van een streekplanuitwerking voor de oplossing N201/A4, niet onbespreekbaar ,
1 fase Noordelijke Link
als er zicht is op regeling van de financiering.

12.
Beantwoorden vragen
rekeningencommissie

Het college besluit :
– Het concept - antwoord van het college op de vragen van de Rekeningencommissie,
inclusief de bijlagen over zi ekteverzuim, vast te stellen.
– De brief met bijlagen in afschri ft aan alle fractievoorzitters uit PS toe te zenden.
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13.
Vergadering Stuurgroep
Waddenprovincies 7 maart
2002

14.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden mw. C.
Boelhouwer en D.Graatsma
(SP) aangaande het vervoer
per helikopter van de
commissaris van de Koningin
15.
DE UITWEG, startdocument

Besluit

Het college besluit:
Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de Stuurgroep
Waddenprovincies van 7 maart 2002.
In te stemmen met het opnieuw afsluiten van het convenant Wadlopen en het maximaal
aantal wadlopers per dag te handhaven op 350 en gedeputeerde Schipper te machtigen
het convenant te zijner tijd te ondertekenen.
In beginsel in te stemmen met de “Wijziging Wadloopverordening”waarbij de
vergunningen- en ontheffingentermijn wordt verruimd van één naar drie jaar en het
hiermee in overeenstemming brengen van het legesniveau en dit voor advies voor te
leggen aan de Statencommissie OOPO.
Kennis te nemen van de beoogde intensivering van de samenwerking en verhoging van
het ambitieniveau als gevolg van de afspraken van de interregionale en internationale
conferenties van respectievelijk “ Dokkum” en “ Esbjerg”.
In het kader van de begroting 2003 hierover, en over de dekking van de financi ële
consequenties, een definitief besluit te nemen.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
§ In te stemmen met deelname aan een tijdelijk samenwerkingsverband voor de duur
van 1 jaar met de gemeenten Amsterdam en Almere, de provincies Flevoland en
Utrecht, het gewest Gooi en Vechtstreek, Natuurmonumenten, VNO/NCW West en
de Samenwerkende milieufederaties, zoals beschreven in het startdocument voor
het project DE UITWEG,
§ In drie stappen mee te werken aan het tot stand komen van een bestuurlijk
convenant, waarin partijen afspraken maken over de uitvoering van een aant al
projecten binnen een samenhangend programma gericht op het verbeteren van de
bereikbaarheid op de as Amsterdam – Almere en het verbeteren van de ruimtelijke
kwaliteit in het gebied Vecht, Gein, Naardermeer en IJmeer
§ Aan deelname aan het tijdelijk samenwerkingsverband voor DE UITWEG de
volgende voorwaarden te verbinden:
– Alle genodigde partijen zeggen hun deelnam e toe
– Partijen die deelnemen in het bestuurlijk platform voor DE UITWEG dragen
bij in de kosten voor uitvoering van de gezamelijke activiteiten
– Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, tevens gebiedsgedeputeerde Zuid als
eerstverantwoordelijke bestuurder te machtigen namens het college deel te
nemen aan het bestuurlijk platform DE UITWEG.
– Een bestuurlijk platform ten behoeve van de afst emming in het college in te
stellen bestaande uit H. de Boer, A. Wildekamp en H. Meijdam.
– In het kader van het voorjaarsbericht 2002 aan PS voor te stellen voor de
uitvoering van dit project een bedrag van € 148.600,-- te reserveren ten laste
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–

16.
Wijziging Reglement van
Orde voor de vergaderingen
van PS

Het
1.
2.
3.

van de algemene middelen.
De statencommissies WVV, ROB en MWG van dit besluit op de hoogte te
stellen.

college besluit:
De conceptvoordracht in beginsel vast te stellen.
De conceptvoordracht om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent.
De voordracht op 11 maart in PS te laten behandelen.

17.
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 het verbouwen en uitbreiden van het pand Rustoordstraat 13 te NieuwVennep tot maalderijmuseum, gemeente Haarlemmermeer
– Voor de aanleg van een fietspad langs Fort Aalsmeer, gemeente Haarl emmermeer
– Voor het doortrekken van de Holterbergweg , gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van een appartem entengebouw en 10 woningen aan de Wijk en
Duinerweg (locatie vrm.Magrietschool), gemeente Beverwijk
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
Bestemmingsplan Vreelandseweg, eerste herziening
18.
Bestemmingsplan d’Enterij,
gemeente Castricum
19.
Heroverweging ingevolge de
Awb (gemeent e Wormerland)

20.
Ondermandaatlijst B&C

21.
Jaarverslag 2001 van de
Commissie Beleidsevaluatie
22.
Verordening
waterhuishouding Amstel
Gooi en Vecht 2002

Het college besluit aan het bestemmingsplan de goedkeuring te onthouden en de
Stichting Dorpshart Limmen daarvan in kennis te stellen.
Het college besluit het advies van de Hoor- en adviescommissie niet over te nemen en
te blijven bij de weigering om verklaringen van geen bezwaar art. 19 WRO en art.50, lid
5 van de Woningwet af te geven voor de bouw van een kas op perceel Engeworm er 19a
te Wormer. (gemeente Wormerland).
Het college besluit de intrekking van de ondermandaatlijst BJZ en de vaststelling van de
ondermandaatlijst B&C goed te keuren.

Het college besluit het jaarverslag ter bespreking door Provinciale Staten te agenderen
voor de vergadering van 9 april 2002, conform bijgaande concept-st atenvoordracht.
Het college besluit:
– Het commentaar op de zienswijze die naar voren is gebracht tegen de ontwerpVerordening waterhuishouding Amstel Gooi en Vecht 2002 in beginsel vast te
stellen;
– De voordracht inzake de ontwerp-Verordening wat erhuishouding Amstel Gooi en
Vecht 2002 met bijlagen in beginsel vast te stellen;
– Het commentaar op de naar voren gebrachte zienswijze en de statenvoordracht met
bijlagen om advies voor te leggen aan de statencommissie Milieu, Water en Groen
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en aan de Provinciale Planologische Commissie.

23.
Richtlijnen MER Oostwestverbinding N22-N206

24.
Rapportage
account antsonderzoek OVbustunnel Zuidtandgent en
beantwoording van de
statenvragen over de
bustunnel
25.
Beantwoording van de
schri ftelijke vragen van de
statenleden M.Graatsma en
C.Boelhouwer inzake de
samenstelling van de
onderzoekscommissie PZterrein Bloemendaal

Het college besluit:
– In te stemmen met de inhoud van de concept-Richtlijnen voor het
Milieueffectrapport (MER) Oost-westverbinding N22-N206;
– De concept -richtlijnen om advies voor te leggen aan de Commissie Milieu, Water
en Groen;
– De portefeuillehouder Milieu te machtigen –bij positieve advisering van de
Commissie MWG- de richtlijnen definitief vast te stellen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage inzake het account antsonderzoek van IPAAcon omtrent de aanbestedingsprocedures en financiël e afwikkeling van de
openbaar vervoer bustunnel onder de rijksweg A4 ten behoeve van de Zuidtangent.
2. De bijgaande beantwoording van de Statenvragen over de bustunnel vast te stellen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
S.Boedijn
P.Heemskerk
M.Hoenson
R.v.d.Veen
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.
tel.

06.183.000.64
(023) 514 44 58
(023) 514 40 10
(023) 514 41 18
(023) 514 43 09
(023) 514 42 11
(023) 514 40 07
(023) 514 40 45

12, 21
12, 15, 24
14, 16, 20
3
13
9, 10,11, 17, 18, 19, 25
3, 4, 5,6, 7, 8,
1, 2, 22, 23

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.

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 05-03-2002 openbaar
Datum:05-03-2002

