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Onderwerp Besluit

1.
Plannen van aanpak vorming
vijf afdelingen

Het college besluit kennis te nemen van de plannen van aanpak voor de totstandkoming
van vijf afdelingen.

2.
Afhandeling motie 70/26
zwembad Bussum

Het college besluit:
– Het  projectvoorstel van de gemeente Bussum inzake nieuwbouw zwembad niet

voor een FINH-bijdrage aan PS voor te leggen
– De commissie ZWC in haar vergadering van 29 januari en de commissie FSB in

haar vergadering van 19 februari te vragen hiermee in te stemmen
– De gemeente Bussum hierover  informeren.

3.
Preadvies n.a.v.
initiatiefvoorstel van de leden
Boelhouwer en Graatsma (SP)

Het college besluit:
1. Het preadvies naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de leden Boelhouwer en

Graatsma in principe vast te stellen, inhoudende dat:
- aan PS wordt voorgesteld niet over  te gaan tot de instelling van een

speeltuinfonds en de aanstelling van een provinciale speeltuinconsulent;
- via daartoe geëigende kanalen en media de aandacht van gemeenten zal

worden gevraagd voor voldoende speelruimte voor kinderen.
2. Het preadvies ter advisering voor te leggen aan de Commissie Zorg, Welzijn en

Cultuur in haar vergadering van 15 januari as.

4.
Advies voortgezet onderwijs
2003

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het Advies Voortgezet Onderwijs 2003 Noord-Holland;
b. De adviezen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij de

aanvragen voor intrasectorale programma’s en de aanvragen ex artikel 75
WVO in principe vast te stellen conform de overzichten gevoegd bij het
advies;

c. De principebesluiten hierboven genoemd onder a. en b. om advies voor te
leggen aan de PS-Commissie OOPO op 23 januari as. ;

d. De portefeuillehouder te machtigen de tekst van het rapport op enkele
onderdelen aan te passen aan actuele ontwikkelingen;

e. Vorenbedoelde stukken te bespreken in het Periodiek Overleg Onderwijs op 16
januari 2003.

f. De portefeuillehouder te machtigen het advies definitief vast te stellen.

5.
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 aanleg van een fiets/voetpad, Muggenburgerweg. gemeente Schagen.
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan Nieuw Oosteinde”, gemeente

Aalsmeer.

6.
Prealabele vraag gem. Velsen
over woningbouw op
caravanopslagterrrein in
Santpoort-Zuid

Het college besluit B&W van Velsen schriftelijk te laten weten  mee te willen werken
aan een door hen voorgesteld woningbouwplan op het caravanopslagterrein van
Handgraaf te Santpoort-Zuid.
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7.
Nieuw besluit naar aanleiding
van uitspraak RvSt: Landelijk
gebied 2000 gemeente Obdam

Het college besluit goedkeuring te onthouden:
– aan het plandeel met de bestemming “Agrarisch gebied (A)” met de aanduiding

“agrarisch bouwperceel” gelegen tussen Molendijksweg 4 en 6 ( met rode
omlijning aangegeven op de plankaart);

– aan artikel 18, tweede lid, onder c, sub 2 van de voorschriften;
– reclamanten genoemd onder 1 en 2 mee te delen, dat hun bedenkingen aanleiding

hebben gegeven aan het plan gedeeltelijk de goedkeuring te onthouden.

8.
Terugmelding handelsreis
Polen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de melding over de handelsreis van Noord-Holland naar de

Poolse provincie Pomorskie (Pommeren).
2. Portefeuillehouder van economische zaken, landbouw en Europa te machtigen om

de evaluatie van de bovengenoemde handelsreis en van de samenwerking met
Pomorskie in 2002 af te handelen (zoals in (5) “verdere procedure”voorgesteld) en
de resultaten ervan in de cie ELE te bespreken.

9.
Jaarrapportage Cyberpolder
Noord-Holland 2002

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de jaarrapportage van het uitvoeringsprogramma Cyberpolder

Noord-Holland 2002 met daarin opgenomen de activiteiten voor het jaar 2003;
– De jaarrapportage 2002 van Cyberpolder Noord-Holland ter kennisname voor te

leggen aan de PS-Commissie ELE;
– In principe in te stemmen met de voorgenomen activiteiten voor het jaar 2003;
– Het voorgestelde jaarprogramma 2003 voor Cyberpolder Noord-Holland voor

advies voor te leggen aan de PS-Commissie ELE;
– De afdeling ELM op te dragen het voorgestelde jaarplan 2003 voor Cyberpolder

Noord-Holland uit te voeren na advies van de PS-Commissie ELE.

10.
Plattelandsbeurs Het college besluit het idee van een plattelandsbeurs ter kennisname aan te nemen.

11.
Bodembescherming:
Herziening beleid voor de
bescherming van gebieden
met bijzondere bodemwaarden

Het college besluit:
1. Bijstelling van het provinciaal beleid inhoudende het reduceren van de 218 al

beschermde gebieden met bijzondere bodemwaarden tot 80 gebieden, inhoudende:
– Continuering van de planologische bescherming van de overblijvende 80 gebieden,

mede op basis van een te ontwikkelen bodemtoets;
– 16 toplocaties aanvullende bescherming bieden via de provinciale

milieuverordening (PMV) en deze toplocaties te beschouwen als een provinciaal
aardkundig monument en er jaarlijks tenminste 1 onthullen.

2. Het voorgestelde beleid ter advisering voor te leggen aan de statencommissie
Milieu, Water en Groen en de gedeputeerde voor Milieu, Water en Groen te
mandateren rekening houdend met het advies van de commissie het beleid definitief
vast te stellen.

12.
Gastheerschap EU-raden 2004

Het college besluit:
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– In beginsel bereid te zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU in de 1e

helft van 2004 als gastheer op te treden voor één (informele) Europese
ministerraad;

– De voorkeur uit te spreken voor de ministerraden over de onderwerpen: Mobiliteit/
Vervoer (1e prioriteit) of Concurrentievermogen (2e prioriteit);

– Het Ministerie van Binnenlandse Zaken hierover in te lichten;
– Hierover definitief te besluiten indien duidelijk is voor welke (informele) Europese

ministerraad Noord-Holland als gastheer kan optreden én wat daarvan de
consequenties zijn;

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 14
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 8, 9, 10, 12
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 1, 6
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 6, 7,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 2, 3, 4,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 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.
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