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Onderwerp Besluit

1.
Heroverwegingsbesluit
subsidie Gebundelde
Doeluitkering 2002; project
‘bijdrage rotonde Bekslaan-
N206’

Het college besluit:
– Het advies van de hoor- en adviescommissie over te nemen, en derhalve de

gerealiseerde bijdrage aan het project ‘bijdrage rotonde Bekslaan-N206’uit de
GDU-2001 te handhaven;

– De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit in principe vast te stellen;
– De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter kennisname te zenden aan de

statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (1 november 2002) en voor te leggen
aan Provinciale Staten voor haar vergadering van 11 november 2002

2.
Instelling van een commissie
van onderzoek Zuidtangent

Het college besluit ter uitvoering van motie 6-1, aangenomen in de PS-vergadering van
23 september 2002::

A. provinciale staten voor te stellen een ad-hoc commissie van onderzoek uit
PS in te stellen die tot taak heeft te onderzoeken of inzake de
besluitvorming over de Zuidtangent aan het budgetrecht van provinciale
staten is voorbijgegaan;

B. provinciale staten voor te stellen het advies van de commissie van
onderzoek tezamen met de collegereactie uiterlijk te agenderen voor de
provinciale staten vergadering van 13 januari 2003;

C. provinciale staten voor te stellen voor het overige in te stemmen met het
reglement van onderzoek besluitvorming Zuidtangent.

D. de heer Meijdam te machtigen het reglement en statenvoordracht definitief
vast te stellen, ter behandeling in de PS-vergadering van 21 oktober, na
voorafgaand advies van het seniorenconcent.

3.
Belegging kasmiddelen Het college besluit:

a. De tijdelijk overtollige kasmiddelen, in 2003 en 2004, t.w. € 158 mln., zelf te
beleggen in deposito’s en onderhandse geldleningen met een looptijd tot 2 jaar
en de overtollige middelen in 2005 en 2006, t.w. € 100 mln., door
vermogensbeheerders te laten beleggen in Europese overheidsobligatie of
daarmee gelijkgestelde obligaties;

b. De Statencommissie FSB van dit besluit kennis te laten nemen.

4.
Meta-analyse en
conceptprogramma
effectiviteitonderzoeken 2003
van de commissie
beleidsevaluatie

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde (concept) statenvoordracht en het –besluit, te

weten:
1. de meta-analyse van de werkwijze van de Commissie Beleidsevaluatie te

betrekken bij de besluitvorming over de implementatie van beleidsevaluatie in
de volgende (duale) collegeperiode;

2. het door de Commissie Beleidsevaluatie opgestelde conceptprogramma
effectiviteitonderzoeken 2003 vast te stellen; als GS overigens als
onderzoeksonderwerp aan te bevelen het provinciaal rampenplan

3. gelet op de nog bestaande onzekerheden over de precieze vormgeving van de
instrumenten van Provinciale Staten in het duale stelsel (o.a. de
rekenkamerfunctie),

a. de Commissie Beleidsevaluatie voort te laten bestaan tot 1 april  2003, ter
uitvoering van het onderzoeksprogramma 2003; en

b. de nieuwe Staten een besluit te laten nemen – op basis van dan aanwezige
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actuele kennis over de inrichting van het duale stelsel – over het voortbestaan
van de commissie beleidsevaluatie.

2. te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2002:
a. het conceptonderzoeksprogramma 2003 van de CBE;
b. de door de CBE opgestelde meta-analyse;
c. het door bureau Berenschot opgestelde rapport “Evaluatie Commissie

Beleidsevaluatie Noord-Holland”.
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 bouw van zes woningen op een perceel aan het verlengde van de A.W. van

Voordenlaan te Kortenhoef, gemeente Wijdemeren
– Voor de bouw van een casco voor een ondergronds stationsgebouw met

bijbehorende werken aan de Ferdinand Bolstraat, gemeente Amsterdam
– Voor het veranderen van het gebouw Brede Kerkepad 3 in 2 woningen en 5

studio’s, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van een agrarische opslagloods, 3 (rol) kassen en een woning aan de

Huigsloterdijk, naast nr. 328 te Abbenes, gemeente Haarlemmermeer
– T.b.v. de realisering van een nieuw AZ-stadion met aanverwante commerciële

ruimten, bedrijfsruimten en de aanleg van parkeerplaatsen op een terrein nabij het
Kooimeerplein, gemeente Alkmaar

– Voor de bouw van een kinderdagverblijf en zes woningen aan de Lindelaan 106, te
Loosdrecht

– Voor de bouw van enkele tijdelijke bouwwerken (portocabins) op het terrein van de
Stichting De Hartekamp aan de Herenweg 5, gemeente Heemstede

– Voor het realiseren van 4 woningen in een vrm. Schoolgebouw aan de 1e J.C.
Mensinghlaan/ hoek Hortensialaan

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Binnengasthuisterrein e.o., gemeente Amsterdam
– Bestemmingsplan “Buitenveldert 2001” van het stadsdeel ZuiderAmstel , gemeente

Amsterdam
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan “Nieuwe Bennebroekerweg”, gemeente Haarlemmermeer
– Bestemmingsplan “Jachthavengebied en Amsterdamse Bos” stadsdeel

ZuiderAmstel , gemeente Amsterdam

6
Vastgesteld bestemmingsplan
‘Buitengebied-Noord, eerste
partiële herziening’

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied-
Noord, eerste partiële herziening’.

7
Herziening bestemmingsplan
Noord-Zuidlijn, gemeente
Amsterdam

Het college besluit :
– De herziening van het bestemmingsplan Noord-Zuidlijn goed te keuren.
– Reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben gegeven

tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel.

8.
Besluit m.b.t. uitvoering van Het college besluit:
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het provinciaal Beleidsplan
Jeugdzorg 2002 tot en met
2005 inzake
investeringsaanvragen

Overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 10 december 2001 waarbij het
Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2002 tot en met 2005 is vastgesteld;
1. in aanvulling op het besluit van 12 februari 2002 de prioriteitenlijst

investeringsaanvragen jeugdhulpverlening 2002 aan te vullen en definitief vast te
stellen;

2. de hierin opgenomen aanvraag van het Spalier tot het genoemde maximumbedrag
te honoreren ten laste van het hiervoor binnen de doeluitkering jeugdhulpverlening
gereserveerde budget van € 90.756,04 ( f 200.000,00);

3. het subsidieplafond van het Spalier hierbij te verhogen met € 51.154,83 (f
112.730,41);

4. Het provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2002 tot en met 2005 en het bijbehorend
financieel kader met bovengenoemde aan te vullen en uit te voeren.

9.
Eerste bestuurlijke reactie op
het voorontwerp-
Linieperspectief voor de
Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het college besluit op hoofdlijnen in te stemmen met de inhoudelijke koers van het
voorontwerp Linieperspectief als basis voor de verdere ontwikkeling van het groene
contourgebied Nieuwe Hollandse Waterlinie, in samenhang met de Stellingzone, in het
ontwerpstreekplan Noord-Holland Zuid.

10.
Meta-evaluatie
bodemsaneringsbeleid

Het college besluit de meta-evaluatie bodemsaneringsbeleid ter kennisname te
agenderen voor de vergadering van provinciale staten van 11 november 2002.

11.
Meta-evaluatie Gebundelde
Doeluitkering

Het college besluit de meta-evaluatie Gebundelde Doeluitkering ter kennisname te
agenderen voor de vergadering van provinciale staten van 11 november 2002.

12
Stedelijke ontwikkelingen
grote(re) gemeenten.

Het college besluit de negen grootste gemeenten in de provincie Noord-Holland
(exclusief Amsterdam) mee te delen dat de provincie welwillend naar oplossingen voor
problemen bij het uitvoeren van hun verstedelijkingsopgave wil zoeken, voor zover
binnen de mogelijkheden.

13.
Wijziging subsidieplafonds
Fonds Openluchtrecreatie

Het college besluit de subsidieplafonds van het Fonds Openluchtrecreatie voor 2002
binnen de maximaal toegestane bestedingsruimte en onder voorbehoud van
besluitvorming door provinciale staten gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld bij
punt 3 van deze nota.

14.
Waddenzee; wijziging
wadloopverordening

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudend wijziging van

de wadloopverordening 1996 in principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan de

statencommissie OOPO.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

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

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. 08-10-2002 openbaar
Datum:08-10-2002


