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 Onderwerp Besluit
1.
Voortgangsnota Locaties
Asielzoekerscentra

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de voortgangsnota locaties asielzoekers (AZC).
b. Kennis te nemen van de planning van de voortgang
c. De voortgangsnota aan de statencommissie ROB van donderdag 21

november 2002 ter kennisgeving  aan te bieden

2.
Notitie over de wenselijkheid
van kostendekkende leges

Het college besluit:
a. kennis te nemen van de notitie over de wenselijkheid van het kostendekkend

zijn van de legestarieven;

b. de voorstellen met betrekking tot het vaststellen van legestarieven ingevolge
de Flora- en Faunawet niet te volgen en dekking te vinden binnen de begroting
2003 voor de ten laste van de provincie komende publicatiekosten ad €
62.000,- ten laste van de verantwoordelijke sector en eventueel voor nog niet
voor 2003 geraamde doch te derven legesinkomsten ad € 15.000,-.

c. nieuwe legesheffing in drie tranches gefaseerd te brengen op kostendekkend
niveau

d. dat zo laag mogelijke administratieve kosten, waarop de legesheffing mede is
gebaseerd,  zullen worden nagestreefd

e. dat nader wordt bezien welke mogelijkheden internet biedt voor het
beschikbaar stellen van informatie

3.
IPO AB vergadering d.d. 7
november 2002

Het college besluit In te stemmen met de voorstellen vermeld op de agenda van het
algemeen bestuur van het IPO op 7 november 2002.

4.
Wijziging verordening CPA-
gebiedsindeling

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp-besluit en de concept-voordracht voor aanpassing

van de Verordening tot vaststelling van gebieden waarvoor centrale posten
ambulancevervoer functioneren in verband met de vorming van de nieuwe
gemeenten Castricum en Wijdemeren.

2. Het ontwerp-besluit en de concept-voordracht voor advies voor te leggen aan de
Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 6 november
2002 en de portefeuillehouder te machtigen om indien nodig wijzigingen aan te
brengen in de voordracht, die de strekking van die voordracht niet wijzigen.

3. Bij een positief advies van de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur de
voordracht voor te leggen aan Provinciale Staten in hun vergadering van 9
december 2002.

4. Na vaststelling van de aanpassing van de verordening door Provinciale Staten dit
besluit te doen publiceren in het Provinciaal blad.

5
Beantwoording statenvragen
van mw. C. Boelhouwer en D.
Graatsma (SP), aangaande de
wijksteunpunten te Waterland.

Het college  stelt de antwoorden vast.

6.
Aanpassing Collectieve Het college besluit:
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Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies

1. De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en daarmee
samenhangende uitvoeringsregelingen aan te passen aan de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) en de Wet verbetering
Poortwachter;

2. De Directieraad van deze aanpassingen in kennis te stellen;
3. De onderhavige aanpassingen af te kondigen in het Provinciaal Blad.

7.
Wijziging Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling
Provincies (invoering artikel
E.12; geharmoniseerde 1%-
regeling)

Het college besluit het nieuwe artikel E.12 van de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) van toepassing te verklaren op het
personeel van de provincie.

8
Overeenkomst Collectief
Vraagafhankelijk Vervoer
(‘Openbaar Vervoer Taxi
Noord-Holland’)

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de overeenkomst inzake de uitvoering van het

collectief vraagafhankelijk vervoer ‘Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland’,
lopende van 1 juni 2003 tot en met 14 december 2008.

2. Dit besluit ter kennisname te brengen aan de Commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.

9.
Interimbesluit Duurzaam
Veilig

Het college besluit:
a. De gelden van de interimregeling te verdelen als volgt:

70% (€3.010.523,18) voor infrastructuur en 30% (€ 1.290.224,22) voor
educatie, handhaving, voorlichting, monitoring en onderzoek en overige zaken
(o.a. communicatie, planvorming en opzet controlesystematiek).

b. De 70% van het jaarlijkse budget voor infrastructuur toe te voegen aan de
GDU, maar dit daarin wel apart herkenbaar houden, in verband met de
verantwoording van de bestedingen aan Rijkswaterstaat.

c. Voor de besteding van de 30% van het jaarlijkse budget een plan te laten
opstellen in samenwerking met het ROV-Noord-Holland en dat voor te leggen
ter besluitvorming.

d. Het overleg met gemeenten en waterschappen te laten verlopen via de GDU.

10.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden G.J.M.A.
Le Belle en P.J.M. Poelmann
(D66), aangaande
grondreiniger Biograp

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
Deelverordening subsidie
bodemsanering
bedrijfsterreinen Noord
Holland 2003

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van de

deelverordening bodemsanering bedrijfsterreinen Noord-Holland 2003 alsmede de
capaciteitsraming ten behoeve van de uitvoer van deze verordening in principe vast
te stellen.

2. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit om advies voor te leggen
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aan de statencommissie Milieu, Water en Groen.

12.
Eindrapport Floriade 2002,
betrokkenheid provincie
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport “Floriade 2002, eindrapport betrokkenheid

provincie Noord-Holland”
2. Het rapport ter kennisgeving door te zenden naar de statencommissie ELE voor

haar vergadering op 27 november as.

13.
Toekenning POP-subsidies
2003

Het college besluit:
a. In te stemmen met de volgende Noord-Hollandse projecten voor het Europese

plattelandsontwikkelingsplan (POP) van 2003 voor te dragen aan de minister
van LNV:
1. een positief advies over alle projecten in categorie A, waaronder het

deelproject Waterberging van Hollands Bloementuin en natuurbrug
Zanderij Crailo;

2. het in de wachtrij plaatsen van alle projecten in categorie B (deze kunnen
zonodig in 2004 door het college alsnog van een positief advies worden
voorzien);

3. een negatief advies over de projecten in categorie C;
b. in  te stemmen met een meerjarenfinanciering POP voor:

1. het project Natuurbrug Crailo van 3 jaar conform het voorstel aan GS van
29 oktober j.l., te weten € 200.000,- in 2003, € 200.000,- in 2004 en €
172.207,- in 2005;

2. het Waard en Groet Kanaal en de Boezem van de Zijpe/Hoge en Lage
Oude Veer over een periode van 2 jaar, te weten € 136.000,- in 2003 en €
424.353,- in 2004);

c. te beslissen over het resterende gat in de begroting van de coöperatie
Westpolder, dat is ontstaan door het wegvallen van de A2-regeling van het rijk
van € 1.556.816,- in de GS-vergadering van 12 november a.s.

d. in te stemmen met het machtigen van de portefeuillehouder om in overleg te
treden met het regiebureau POP om het project Waterberging Hollands
Bloementuin alsnog onder de tender 2003 te brengen;

e. in te stemmen met het bij voorrang indienen van het project Waterberging
Uitgeest bij de verwachte jaarlijks terugkerende onderuitputting van POP-
gelden in april 2003 en met de projectleiding en DLG in overleg te treden hoe
hierop kan worden geanticipeerd.

14.
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 36 appartementen in twee woongebouwen aan Het Voert/Brug,

Sluifbergenlaan te Stede Broec
− Bouw 8 woningen aan de Buurterstraat te Marken, gemeente Waterland
− Uitbreiden parkeerplaatsen langs de Stationsweg, gemeente Schagen
− Bouw 2e bedrijfswoning op perceel Zoutkaag 5 te Lutjebroek, gemeente Niedorp
− Bouwplan Vliewint 17 te Petten, gemeente Zijp
− Voor de bouw van een woning met berging aan de Westzanerdijk, tussen de nrs.

230 en 238 te Zaandam, gemeente Zaanstad
− Voor de bouw van een woning met garage/berging en een opslagloods aan de
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Rijnlanderweg 1299 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer

− Voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Aalsmeerderweg 249a, gemeente
Aalsmeer

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan ‘Jeudje’, gemeente Hoorn

15.
Vaststelling gebiedsplan Texel Het college besluit:

a) Het gebiedsplan Texel vast te stellen;
b) Het besluit op basis van afd. 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht

bekend te maken;
c) De reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen is besloten met

betrekking tot hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden;
d) Het gebiedsplan te verzenden aan LASER

16.
Intentieverklaring Den Helder
Offshore Service & Logistics
Centre

Het college besluit dat met het tekenen van de intentieverklaring ten behoeve van de
realisatie en het minimaal 10 jaar in stand houden van het Den Helder Offshore Service
&Logistics Centre is voldaan aan het voorbehoud dat in deze is geplaatst bij het besluit
van 20 augustus jongstleden (2002-22025) om FINH-gelden te reserveren voor de
realisatie van het Den Helder Offshore Service & Logistics Centre.

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

D.Berger tel. 06.183.000.64 2, 3,
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 8, 9,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 12, 13, 16
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 6, 7
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 14
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 4,5
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 10, 11, 15

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. 05-11-2002 openbaar
Datum:05-11-2002


