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1. 
  Jaarprogramma Sociaal  
  Beleid 2003  
  

 
Het college besluit: 

a. Het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2002 (op onderdelen gewijzigd) vast te 
stellen waarin is aangegeven: 

 Positionering sociaal beleid (sociaal kader en sociale jaarprogramma’s) binnen het 
provinciaal beleid; 

 Thema’s waarop subsidieaanvragen in 2003 kunnen worden ingediend. 
b. Het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2003 om advies voor te leggen aan de 

Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 19 juni a.s. 
c. De portefeuillehouder ZWC te machtigen op grond van het ontvangen advies, 

zo nodig wijzigingen in het jaarprogramma aan te brengen. 
  
2. 
Eindrapport 
patiënten/consumentenbeleid 
CBE 
 

 
Het college besluit: 
1. De bijgaande concept-statenvoordracht in principe vast te stellen en om advies voor 

te leggen aan de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur in hun vergadering van 19 
juni 2002; 

2. De RPCP’s uit te nodigen hun reactie op het eindrapport en op de procedure van de 
commissie Beleidsevaluatie ter kennis van de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur 
te brengen; 

3. Na advies van de commissie de concept-statenvoordracht op 13 augustus 2002 
definitief vast te stellen; 

4. De statenvoordracht, bij bespreking van het eindrapport te agenderen voor de PS 
vergadering van 16 september 2002. 

  
3. 
Vergadering IPO-
adviescommissie ZCS op 13 
juni 2002  

 
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van 
de IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale vraagstukken van 13 juni 2002.  

  
4. 
Voordracht Verordening 
vrijstellingen Flora- en 
faunawet Noord-Holland 2002  
 

 
Het college besluiut: 
1. de voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit aangaande  de “Verordening 

vrijstellingen Flora- en faunawet Noord-Holland 2002” in principe vast te stellen; 
2. de voordracht voor advies voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en 

Groen in haar vergadering van 27 juni 2002. 
  
5. 
Robuuste verbindingszone van 
kust tot kust 
 

 
Het college besluit: 
1. akkoord te gaan met de notitie `Verkenning van de robuuste verbinding van kust tot 

kust’ (Als parels aan een snoer) waarin wordt voorgesteld om een robuuste 
verbinding door Noord-Holland Midden aan te leggen van de Waterlandse kust 
naar de kust bij Castricum;  

2. in te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief waarin de notitie bestuurlijk 
wordt aangeboden aan de staatssecretaris van LNV;  

3. dat deze robuuste verbinding als onderdeel van het Gebiedsprogramma Noord-
Holland Midden met alle betrokken partners in Noord-Holland Midden per 
deelgebied verder wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Bij de verdere uitwerking zal in 
het bijzonder aandacht worden geschonken aan de wijze waarop dit robuuste 
netwerk gecombineerd kan worden met andere functies als recreatie, waterbeheer, 
cultuurhistorie en agrarisch natuurbeheer. 
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6. 
CO2-servicepunt 
 

 
Het college besluit: 
1. In het PAF een bedrag van € 1.000.000,- te reserveren voor het onderdeel ‘CO2-

arme openbare gebouwen’ van het duurzame energiepakket; 
2. Het concept-werkplan 2002-2003 van het CO2-servicepunt vast te stellen (inclusief 

de daarin opgenomen nieuwe duurzame energielijst) en ter kennisname voor te 
leggen aan de Statencommissie MWG; 

3. In principe vast te stellen de concept-statenvoordracht over de ‘aanpassing 
deelverordening subsidies duurzame energiepakket Noord-Holland 2000-2005’; 

4. De concept-voordracht voor advies voor te leggen aan de Statencommissie MWG 
in haar vergadering van 27 juni; 

5. De portefeuillehouder MWG te machtigen de concept-voordracht en het 
ontwerpbesluit, na positief advies van de Statencommissie, door te geleiden naar 
Provinciale Staten ter vaststelling in de vergadering van 16 september; 

6. De aanpassingen van de deelverordening bekend te maken in het provinciaal blad, 
na vaststelling door Provinciale Staten. 

 
  
7. 
 WB21  

 
Het college besluit de aanwijzing van een pilot voor waterberging uit te stellen tot er 
besluiten door GS zijn genomen over de deelstroomgebiedsvisies ( in september). 
 

  
8. 
Nota Milieuwet handhaving 
2002-2006 Glashelder en 
glashard 
 

 
Het college besluit tot vaststelling van: 
1. De nota Milieuwet handhaving Provincie Noord-Holland 2002-2006 “Glashelder 

en glashard ‘; 
2. De Handhavingsrapportage afdeling Milieubeheer en Bodemsanering 2001 en  
3. De Rapportage Handhavingssamenwerking Provincie Noord-Holland 2001. 

 
 

 

9. 
Financiële gevolgen 
Intentieverklaring fusie 
Landschapsbeheer Noord-
Holland en Het Noord-
Hollands Landschap 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de Intentieverklaring betreffende de fusie van 

Landschapsbeheer Noord-Holland (LBNH) en Het Noord-Hollands Landschap 
(NHL), en binnen de kaders van eerdere besluitvorming, met inachtneming van de 
toekomstige vermogenstoetsen, alsmede met inachtneming van het budgetrecht van 
Provinciale Staten, in te stemmen met: 
a. handhaving van de bestaande exploitatiesubsidies ten behoeve van de 

gefuseerde organisatie (€ 2.001.000 in 2003) en integrale afweging 
respectievelijk in het kader van het najaarsbericht 2002 en in het kader van de 
provinciale begroting 2003 omtrent verhoging van € 30.000 in 2002 , € 
109.360 vanaf 2003, € 126.000 in 2007 en € 160.000 vanaf 2008, conform het 
GS-besluit van 16 februari 2000 inzake verzelfstandiging van LBNH; 

b. in het kader van de begroting 2003 en ter nadere besluitvorming in het kader 
van het Voorjaarsbericht 2003 een p.m. post op te nemen gegeven de 
onzekerheden in dit prille stadium van de voorbereiding van de fusie; 

c. het Plan van Aanpak, de Intentieverklaring, c.a., het principebesluit van GS 
alsmede het KPMG-doorlichtingsonderzoek NHL voor advies voor te leggen 
aan de Commissie MWEG (op 27 juni 2002); 

2. Mevrouw M.A. Wildekamp te mandateren om bij een positief advies van de 
        commissie de Intentieverklaring te ondertekenen. 
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10. 
Nieuwe regeling 
bedrijventerreinen 
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorgestelde opzet voor een nieuwe regeling 

bedrijventerreinen. 
2. De voorgestelde opzet voor een nieuwe regeling bedrijventerreinen, waarmee 

uitvoering wordt gegeven aan de motie 7-1 in de Provinciale Staten van 13 mei 
2002, ter advies voor te leggen aan de PS commissie ELE. 

  
11. 
Veerhuis bij Dorpsstraat 75 te 
Assendelft, gemeente 
Zaanstad 
 

 
Het college besluit: 

1. In principe het voormalige veerhuis, onderdeel van Dorpsstraat 75 te 
Assendelft, van de provinciale monumentenlijst af te voeren; 

2. Aan de gemeente Zaanstad te verzoeken voorafgaand aan de sloop de 
huidige staat middels een bouwhistorische constructietekening vast te 
leggen; 

3. Aan de PS-commissie Zorg, Welzijn en Cultuur dit principe-besluit ter 
advisering voor te leggen; 

4. De gedeputeerde voor Zorg, Welzijn en Cultuur te machtigen, na 
advisering door de PS-commissie, deze zaak verder af te handelen.  

  
12. 
Plan van Aanpak 
ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord 
 

 
Het college besluit: 
1. in te stemmen  met inliggend plan van aanpak (PvA) ontwikkelingsbeeld Noord-

Holland Noord 
2. in te stemmen met de instelling van een bestuurlijke stuurgroep bestaande uit de 

gedeputeerden:  
 H.M. Meijdam, A. Wildekamp, B. Verburg en namens de directie de heer X. 

den Uyl 
 
 
 

 

13. 
Artikel 19 WRO t.b.v. de 
aanleg van een golfbaan en de 
bouw van een clubhuis achter 
perceel Volgerweg 42 te 
Zuidoostbeemster 

 
Het college besluit: 
1. in beginsel de gevraagde verklaring van geen bezwaar voor de aanleg van een 9-

holes golfbaan en de bouw van een clubhuis achter perceel Volgerweg 42 te 
Zuidoostbeemster te verlenen indien deze past binnen het voor golfbanen 
vastgestelde beleid; 

2. over dit besluit advies in te winnen bij de Statencommissie ROB. 
  
14. 
Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders NV PWN 27 
juni 2002  

 
Het college besluit de jaarrekening van NV PWN over het jaar 2001, die geagendeerd 
staat voor de AVA van 27 juni 2002 goed te keuren. 

  
15. 
Algemene Vergadering van 
aandeelhouders Schiphol Area 
Development Company N.V. 
(SADC) op 17 juni 2002  
 

 
Het college besluit : 
1. kennis te nemen van de agenda, jaarstukken en overige stukken voor de AVA van 

SADC N.V. , te houden op 17 juni 2002 
2. in te stemmen met de beslispunten te weten: 

– goedkeuring jaarrekening 2001 inclusief winstbestemming 
– aanpassing vergoeding leden Raad van Commissarissen 
– benoeming drie leden van de RvC 
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16. 
Vervulling twee vacatures in 
dagelijks bestuur IPO 
 

 
Het college besluit in te stemmen met het voorstel van het dagelijks bestuur van het IPO 
om twee vacatures in het DB te vervullen door verkiezing van kandidaten uit het 
midden van het algemeen bestuur, tijdens de AB-vergadering op 27 juni 2002.  

  
17. 
Waddenzee; vergadering 
Regionaal Coördinatie College 
Waddengebied van 17 juni 
2002 
 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Regionaal Coördinatie 

College Waddengebied (RCW) van 17 juni 2002. 
2. In de vergadering van het RCW in te brengen dat de provincie Noord-Holland 

realisering van de proefopstelling van de getijdenstroomturbine in het Marsdiep 
nastreeft. 

3. De in de samenvatting gegeven argumenten inbrengen in de vergadering van het 
RCW. 

  
18. 
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 van een kantoor van parkeergarage aan het Stationsplein Zuid-West te 

Schiphol-Oost, t.b.v. Luchtverkeersleiding Nederland, gemeente 
Haarlemmermeer  

- Bouw van een politieopleidingscentrum aan de Van Heuven Goedhartlaan, 
gemeente Haarlemmermeer  

- Het veranderen van een bedrijfsruimte tot atelier en woning, gemeente Uitgeest 
- Het plaatsen van lichtmasten aan de Egelantierlaan / Zeedistelweg, gemeente 

Haarlem  
- Verbouw Stolp, Bobeldijk 84 te Berkhout, gemeente Wester-Koggenland  
- Uitbreiden van een woning aan de Kerkweg 12A te Spaarndam, gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude  
- t.b.v. uitvoering fase 2b (bouw vier kantoor- en bedrijfsgebouwen aan de 

Nijverheidslaan (vrm. Weesp Plasticsterrein), gemeente Weesp  
- Aanleg 15 parkeerplaatsen aan de Zwemmerslaan, gemeente Haarlem  
- Bouw van een bakkerij, opslag- en distributiegebouw aan de 

Boekelermeerweg. gemeente Alkmaar  
- Bouw bedrijfsloods met bedrijfswoning aan de Nieuwlanderweg te Den Oever, 

gemeente Wieringen  
- Bouw tweede bedrijfswoning nabij de Belkmerweg 62 te Sint 

Maartensvlotbrug, gemeente Zijpe  
- Bouw drie vrijstaande woningen aan de Overweersepolder 11,13 en 15, 

gemeente Purmerend  
- Veranderen van een woongebouw met winkels aan de Admiraal de Ruyterweg 

213-210/Roelanstraat 103, Stadsdeel Bos en Lommer, gemeente Amsterdam  
- Veranderen en vergroten van het gebouw Ouderkerkerdijk 215 tot 

pannekoekhuis en woning, Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, gemeente 
Amsterdam  

- Het aanbrengen van een geldtransportroute in Westvleugel Amsterdam 
Centraal station, gemeente Amsterdam  

- Veranderen van een woning in kantoor aan de Lutkemeerweg 212, Stadsdeel 
Osdorp, gemeente Amsterdam  

- Bouw van een woning aan de Lutkemeerweg 212, Stadsdeel Osdorp, gemeente 
Amsterdam  

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen: 
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- De Weesboom 1999, gemeente Laren  
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- Windturbinelocatie A7, gemeente Noorder-Koggenland  

  
 

19. 
Vaststelling gebiedsplan 
Noord-Holland Midden west 
 

 
Het college besluit: 
a) Het gebiedsplan Noord-Holland Midden-West 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 plan te verzenden aan LASER. 

  
 

20. 
Beslissing op bezwaar; 
contrair aan HAC-advies 
 

 
Het college besluit: 
1. Het door de Historische Vereniging Holland te Dordrecht ingediende 

bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

  
 

21. 
Noordzeekanaal verklaring 
 

 
Het college besluit kennis te nemen van de Noordzeekanaalverklaring die gedeputeerde 
Enno Neef op 13 juni aanstaande gaat ondertekenen. 

  
 

22. 
Algemene vergadering van 
Aandeelhouders van NV 
Luchthaventerrein Texel op 13 
juni 2002  
 

 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de voorstellen voor de AVA van NV Luchthaventerrein Texel 

waaronder de jaarstukken 2001 
2. De heer A. Klut, afdeling ELM, te machtigen de provincie Noord-Holland tijdens 

de AVA te vertegenwoordigen. 
  
23. 
Bereikbaarheidsoffensief 
Noordelijke Randstad 
(BONRoute): 
voortgangsrapportage 
 

 
Het college besluit: 
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage Bereikbaarheidsoffensief 

Noordelijke Randstad, jaarrapportage 2001; 
2. de voortgangsrapportage voornoemd ter kennisname te brengen van de PS-

commissie Wegen, Verkeer en Vervoer  
  
  
  
  

 
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
D.Berger tel. 06.183.000.64 14, 15, 22 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 23 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 10 
B.Kessens tel.(023)  5144022 1, 2, 3, 11, 20, 21 . 
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R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 17 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 12, 13, 16, 18 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19 
 
 
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. 11-06-2002 openbaar 
Datum:11-06-2002  


