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OPENBARE BES LUITENLIJS T VAN DE VERGADERING VAN GED EPUTEERD E
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Onderwerp

Besluit

1.
Beantwoording statenvragen
Het college stelt de antwoorden vast.
van K.W.C.Breunissen
(GroenLinks) inzake de kosten
van de aanleg van een nieuwe
zeesluis en de provinciale
bijdrage
2.
Concept-Ontwerp Provinciaal
Milieubeleidsplan 2002-2006

3.
Deelverordening
(subsidie)stimulering inbouw
vuilwatertanks in
pleziervaartuigen NoordHolland 2002
4.
Visie Hollandse kust 2050

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van het concept-ontwerp van het Provinciaal
Milieubeleidsplan 2002-2006, getiteld “Waar een wil is, is een weg”;
2. De nieuwe actieonderwerpen zoals genoemd in de samenvatting ( pag I.) van het
concept-ontwerp Beleidsplan te onderschrijven.
De hiervoor benodigde extra middelen van € 3.625 miljoen aan geld en 9 fte’s aan
menskracht zoveel als mogelijk op te lossen binnen de bestaande sectoral e
begrotingsruimte en form atie en hierover nader te besluiten bij het
voorjaarsbericht.
3. Kennis te nemen van de in paragraaf 8.2 aangegeven randvoorwaarden met
betrekking tot de uitvoering van de actieonderwerpen. Deze randvoorwaarden
betreffen:
a. het beheer en breed toegankelijk maken van een Geografisch Informatie Systeem
(GIS) en
b. een structurele en uitgebreide organisatie van het monitoren van milieugegevens.
Voor beide randvoorwaarden zijn 10 fte’s nodig. (zie paragraaf 8.2, blz. 181). De
Directieraad opdracht te geven met nadere voorstellen te komen m.b.t. het besluit
onder 2) en de organisatorische consequenties van de onder 3) aangegeven
randvoorwaarden;
c. de eventuele form atie-cons equenties te betrekken bij de voorbereiding van de
begroting van 2003
4. De besluiten onder 1 t/m 4 voor advies voor te leggen aan de Statencommissie
Milieu, Water en Groen op 27 februari 2002 en ter kennisname te sturen aan de
Statencommissies Economie, Landbouw en Europa, en Ruimtelijke Ordening en
Bestuur.

Het college besluit:
1. bijgaande voordracht aan Provinciale Staten en het daarbij behorende
ontwerpbesluit in principe vast te stellen;
2. de statencommissie MWEG de voordracht en het ontwerpbesluit ter advisering
voor te leggen.
Het college besluit:
– Voorlopig in te stemmen met het stuurgroepstandpunt
– Starten van de vervolgprocedure ter voorbereiding van de vaststelling van de Visie
Hollandse Kust 2050 in provinciale staten
– De aanbevelingen beleidsmatig vertalen in het (ontwerp) Provinciaal
Milieubeleidsplan en het Streekplan Noord-Holland-Zuid
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5.
Onderzoeksrapport NoordHollandse Burgermonitor

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “ De betrokken burger? Ontwikkeling
en nulmeting van de Noord-Hollandse burgermonitor”
2. De afdeling Onderzoek decharge te verlenen voor de eerste meting van de
Burgermonitor
3. De DR opdracht te geven de aanbevelingen verder uit te werken tot concrete
actiepunten
4. De resultaten van het onderzoek ter bespreking aan PS aan te bieden

6.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
– Bouw woontoren met 27 appartementen aan de Orionstraat te Hoorn, gemeente
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Hoorn
– Herbouw van een kantoor / berging aan de J.J. Allanstraat 332 te Westzaan,
gemeente Zaanstad
– Bouw van 76 gestapelde woningen aan de Kogerlaan te Schagen, gemeente
Schagen
– Bouw van 4 vrijstaande woningen in de Han Hoekstrahof te Hoorn, gemeente
Hoorn
– Bouw van 61 woningen aan de Zeeweg/Burgemeester Nielestraat te Egmond aan
Zee, gemeente Bergen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
- Heemradenwijk, gemeente Heerhugowaard
7.
Programma-afspraak
Provincie Noord-Holland
LASER
8.
Heroverweging weigering
verklaring van geen bezwaar
ex artikel 19 WRO voor de
bouw van een woning en
schuur aan De Kwakel 32 te
Kortenhoef, gemeente
’s-Graveland

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de programma-afspraak tussen de Provincie
Noord-Holland en LASER;
2. Gedeputeerde drs.J.H.J.Verburg te machtigen om namens het college de
programma-afspraak te ondertekenen.
Het college besluit met betrekking tot de op grond van de Algemene wet bestuursrecht
ingediende bezwaren tegen de weigering van een verklaring van geen bezwaar als
bedoeld in artikel 19 (oud) WRO, ten behoeve van de bouw van een woning en een
schuur aan De Kwakel 32 te Kortenhoef, ten name van H.Kroon:
- bezwaarden in hun bezwaren te ontvangen;
- de bezwaren ongegrond te verklaren;
- een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en Wethouders van ’sGravel and, bezwaarden en de Hoor- en Adviescommissie.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
1
R.Fillet
tel. (023) 514 44 09
5
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
7
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
6, 8
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
2, 3, 4
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.
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