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Onderwerp Besluit 
  
1. 
Vaststelling statenvoordracht 
algemene en aanvullende 
voorwaarden van de provincie 
Noord –Holland 

 
Het college besluit: 

a. De statenvoordracht, inhoudende vaststelling van algemene 
inkoopvoorwaarden en aanvullende voorwaarden van de provincie Noord-
Holland in principe vast te stellen; 

b. Dit principe -besluit om advies voor te leggen aan de statencommissie ROB; 
c. De GS -commissie JZ te machtigen de voordracht definitief vast te stellen, 

tenzij het advies van de statencommissie aanleiding geeft tot plenaire 
vaststelling. 

2. 
Subsidieverstrekking 2002 
Deelverordening Stimulering 
en ondersteuning Mantelzorg 
Noord-Holland 2002  
 

 
Het college besluit: 
1. Op grond van de Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg 

Noord-Holland 2002 (hierna te noemen de regeling) subsidies te verlenen en het 
daartoe opgestelde verdelingsvoorstel in principe vast te stellen; 

2. Het verdelingsvoorstel, conform de regeling, om advies voor te leggen aan de 
statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur; 

3. De subsidieaanvragers door middel van een brief op te hoogte te stellen van het in 
principe vastgestelde verdelingsvoorstel en hen te wijzen op de 
inspreekmogelijkheid tijdens de behandeling door de statencommissie; 

4. Indien de statencommissie ZWC positief adviseert over het verdelingsvoorstel dan 
wel daarin kleine wijzigingen voorstelt, de gedeputeerde Zorg te machtigen het 
verdelingsvoorstel al dan niet gewijzigd vast te stellen; 

5. De subsidieaanvragers, conform het bepaalde in het Mandaatbesluit gedeputeerde 
staten 1999, een beslissing op hun subsidieaanvraag te doen toekomen; 

6. Het bureauhoofd Ouderen en Volksgezondheid, gelet op de omvang van het bedrag, 
te machtigen om te besluiten over de besteding van een eventueel restbedrag, nu 
geraamd op € 9.161,-- 

  
3. 
Stand van zaken Dutchtone 
 

 
Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van de stand van zaken van Dutchtone 
b. Instemmen met het te houden tevredenheidsonderzoek 
c. Afhankelijk van resultaten tevredenheidsonderzoek beslissen of en zo ja onder 

welke condities de provincie verdere gaat met Dutchtone. 
  
4. 
WZV – advies inzake 
beddenreductie 
Slotervaartziekenhuis 

 
Het college besluit in te stemmen met het advies. 

 
 

 

5. 
Benoeming leden algemeen 
bestuur Regio Randstad 
 

 
Het college besluit: 

a. Te besluiten dat de heren Meijdam en Borghouts lid worden van het algemeen 
bestuur van het samenwerkingsverband Randstad; 

b. Te besluiten dat de heren Neef en Schipper plaatsvervangend lid worden van 
het algemeen bestuur; 

c. roulatie van bestuursleden in het dagelijks bestuur van het 
samenwerkingsverband Randstad te bevorderen; 

d. De gedeputeerde Randstadzaken te machtigen de benoeming van de (plv) leden 
in te brengen in PS - vergadering, zonder de commissie ROB te horen. 



 
 
 
 
 
OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE 
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 07 mei 2002  

2

Onderwerp Besluit 
 
 

 

6. 
Vervulling vacature drs. 
P.L.B.A. van Geel in het 
dagelijks bestuur van het IPO 
 

 
Het college besluit: 
In te stemmen met de aanwijzing van de heer J.H.M. Bronckers, gedeputeerde in de 
provincie Limburg, als 
– Lid van het dagelijks bestuur van het IPO, met de verantwoordelijkheid voor de 

portefeuilles ruimtelijke ordening, economische zaken en volkshuisvesting, en 
– Plaatsvervangend voorzitter van de IPO-adviescommissie ROVEM 

 
 

 

7. 
Handhavingsstrategie 
Bodemsanering 

 
Het college besluit de notitie Handhavingsstrategie Bodemsanering (Maart 2002) vast te 
stellen. 

 
 

 

8. 
Ontwerp Gebiedsplan Texel 
 

 
Het college besluit: 
1. Het ontwerp gebiedsplan Texel, conform het advies van het POL, vast te stellen. 
2. Het ontwerp ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de AWB. 

 
 

 

9. 
Ontwerp Gebiedsplan Gooi en 
Vechtstreek 

 
Het college besluit: 
1. Het ontwerp gebiedsplan Gooi en Vechtstreek vast te stellen. 
2. Te kiezen voor de natuurvariant  in de Egelshoek.  
3. Het advies af te wachten van de gebiedscommissie Horstermeer voor de begrenzing 

van 250 hectare nieuwe natuur. 
4. Wat betreft het grondgebied van de gemeente Loosdrecht in het gebiedsplan Gooi 

en Vechtstreek: 
•  Te verwijzen naar het door de provincie Utrecht opgestelde natuurgebiedsplan 

Vecht- en Plassengebied en beheersgebiedsplan provincie Utrecht; 
•  Zodra het gebiedsplan Gooi- en Vechtstreek , of het natuurgebiedsplan Vecht- 

en plassengebied, wordt herzien de deelgebieden in Loosdrecht op te nemen in 
het gebiedsplan Gooi- en Vechtstreek. 

5. Het ontwerp ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de AWB. 
 1.  
  
10. 
Participatie in projecten van 
het Europese Interreg III-
programma  
 

 
Het college besluit: 

a. deel te nemen in de navolgende Interreg III-projecten: 
1. Quality of coastal towns II als lead-partner 
2. European high speed platform als partner 
3. High speed rail freight als lead-partner 
4. Sustainable open space II als associate partner en daartoe in te stemmen 

met deelname als lead-partner door het Platform Groene Hart, 
vertegenwoordigd door de provincie Utrecht 

5. Eurbanet II als associate partner en daartoe in te stemmen met deelname 
door Regio Randstad (rechtspersoon Zuid-Holland als lead-partner) onder 
voorbehoud van deelname door de 3 andere randstadprovincies 

6. Maritime business and innovation centre als associate partner en daartoe in 
te stemmen met deelname door het projectbureau Kop en Munt 
(rechtspersoon Gewest Kop van Noord-Holland als lead-partner) 
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7. Reconstruction and better access to a link of Napoleon forts (Stelling Den 

Helder) als associate partner en daartoe in  te stemmen met deelname door 
het projectbureau Kop en Munt (rechtspersoon gemeente Den Helder als 
lead-partner) 

8. Cofar II en zich beschikbaar te stellen als lead-partner 
9. North Sea tourism network als associate partner en daartoe in te stemmen 

met deelname als partner door het Projectbureau IJmond 2000+  
b. de voorbereiding voor de volgende projecten ter hand te nemen: 

10. Retain  
11. Seacure/Norcoast II 
12. North Sea circle 

c. voor de projecten genoemd onder a. en b. in te stemmen met cofinanciering 
van  : 
1. maximaal €   82.500 voor Quality of coastal towns II (2002) 
2. maximaal €   17.500 voor European high speed platform (2002 t/m 2003) 
3. maximaal €   25.000 voor High speed rail freight (2002 t/m 2004) 
4. maximaal €   30.000 voor Sustainable open space II (2002 t/m 2004) 
5. maximaal € 160.000 voor Eurbanet II (2002 t/m 2004) 
6. maximaal € 150.000 voor Maritime business and innovation centr4e (2002 
t/m 2003) 
7. maximaal € 250.000 voor Napoleon forts/ Stelling den Helder (2002 t/m 
2004) 
8. maximaal €   25.000 voor North Sea tourism network (2003 t/m 2005) 
9. maximaal €   60.000 voor Cofar II (2002: voorfinanciering) 

             10. maximaal €  35.000 voor Retain (2002: voorfinanciering) 
             11. maximaal €  25.000 voor North Sea circle (2002: voorfinanciering) 
             12. maximaal €  25.000 voor Seacure/Norcoast II (2002: voorfinanciering) 

d. De onder c. genoemde cofinanciering met uitzondering van de € 25.000 voor 
High speed rail freight ten laste te laten komen van de saldireserve en voor 
zover dit bij het besluit over het Voorjaarsbericht 2002 nog niet is gebeurd te 
verwerken in de respectievelijke begrotingen, dan wel bijstellingen daarvan. 

e. Indien een FINH-bijdrage voor Fort Uitermeer beschikbaar wordt gesteld, deze 
bijdrage aan te merken als cofinanciering voor het project Sustainable open 
space II. 

f. Dit besluit te bespreken in de statencommissie ELE en ter kennisname te 
brengen van de statencommissies ROB, MWG, WVV en ZWC. 

 
 

 

11. 
Prestatieovereenkomst 2002/ 
Dienst Landelijk Gebied mbt. 
Landinrichting, 
grondverwerving en natuur 
 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de hoofdlijnen van de Prestatieovereenkomst voor het jaar 2002 

met betrekking tot Landinrichting, Grondverwerving en Natuur tussen de provincie 
als opdrachtgever en de Dienst Landelijk Gebied in Noord-Holland als 
opdrachtnemer, waarbij afspraken worden vastgelegd over de levering van 
producten, en een verbetertraject dat in 2002 ingezet wordt om de relatie 
opdrachtgever -opdrachtnemer verder te verhelderen en te professionaliseren 
(verzakelijken). 

2. De gedeputeerden drs. J.H.J. Verburg en drs. M.A.Wildekamp te machtigen tot het 
ondertekenen van de prestatieovereenkomst namens de provincie; 

3. De gedeputeerden “Economie, Landbouw en Europa” en “Milieu, Water en Groen” 
te machtigen tot (a) het bewaken van de voortgang van de in de overeenkomst 
afgesproken werkzaamheden, procedures en de besteding van de middelen; (b) het 
eventueel, indien nodig, tussentijds bijstellen van de gemaakte afspraken en hier 
over achteraf verantwoording af te leggen aan het College; (c) het accorderen van 
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de werkafspraken tussen DLG en de provincie, die in het kader van het 
verbetertraject opgesteld worden. 

  
12. 
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 twee woningen op perceel Oorgat 44 te Edam, gemeente Edam-

Volendam  
− Voor het oprichten van ULO bewaarcellen, Veilingweg 1 te Bovenkarspel, 

gemeente Stede Broec  
− Bouwplan Stompetoren-Oost, gemeente Schermer 
− Brancheverruiming van het Runshopping Centre aan de Van Aalstweg , gemeente 

Hoorn 
− Voor de splitsing van een stolp, Zuidzijperweg 56 te Wieringerwaard, gemeente 

Anna Paulowna 
− Voor de bouw van 10 appartementen, Beatrixstraat 60, gemeente Den Helder 
− Voor de bouw van 27 woningen aan het Oorgat te Edam, gemeente 

Edam/Volendam 
− Voor het oprichten van een zendmast aan de Aambeeldstraat, gemeente Amsterdam 
− T.b.v. de bouw van een woning en het verbouwen tot kantoor aan de Zuid-

Schalkwijkerweg 46, gemeente Haarlem 
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
– Bestemmingsplan “Haaldersbroek” , gemeente Zaanstad 
 
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
– Bestemmingsplan Barentszplein e.o. stadsdeel Westerpark, gemeente Amsterdam 
– Bestemmingsplan Spoorbaan Amsterdam Zuidoost, gemeente Amsterdam 
– Bestemmingsplan Parkeergarage Rokin, gemeente Amsterdam 
– Bestemmingsplan ‘De Caegh’ , gemeente Obdam 

  
13. 
Weigering art. 19 WRO bouw 
van drie woningen aan de Kuil 
te Stede Broec. 

 
Het college besluit weigering afgifte verklaring van geen bezwaar in het kader van 
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

  
  
  
14. 
Instelling Bestuurlijke 
Gebiedscommissie Texel 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met het Plan van Aanpak voor een Bestuurlijke Gebiedscommissie 

Texel. 
2. In te stemmen met de instelling van een Bestuurlijke Gebiedscommissie Texel. 
3. De instellingsdatum te bepalen op 21 mei 2002. 
4. De gedeputeerde mevrouw drs. M.A. Wildekamp namens Gedeputeerde Staten 

zitting te laten nemen in de Bestuurlijke Gebiedscommissie Texel. 
5. De heer drs. J.H.J. Verburg aan te wijzen als plaatsvervangend lid; Dit in verband 

met projecten van de stichting duurzaam Texel. Aan de hand van de agenda kan 
bezien worden voor wie van beiden het het meest voor de hand ligt de vergadering 
te bezoeken. 

  
15. Beantwoording  
statenvragen over 
benoeming CdK  

Het college stelt de antwoorden vast.  
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16. 
Beantwoording statenvragen 
van de heren P.J.M.Poelmann 
en H.W.Berkhout(D66) inzake 
“dodehoekspiegels” 

 
Het college besluit de inliggende beantwoording van de schriftelijke statenvragen van 
de heren P.J.M.Poelmann en H.W.Berkhout(D66) inzake “dodehoekspiegels”, vast te 
stellen. 
 

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 16 
R.Fillet tel. (023)  514 44 09  15  
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 10, 11 
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 2, 3, 4,  
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 16 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 5, 6,  12, 13 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 7,8, 9, 14  
 
 
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. 07-05-2002 openbaar 
Datum:07-05-2002 


