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1. 
Beantwoording statenvragen 
van mw.E.A.Veenis-Kaak en 
R.E.Vis (VVD) over 
veerponten Zaanstad en 
Velsen. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

  
2. 
IPO-adviescommissie MWLN 
d.d. 14 maart 2002 
 

 
 

Het college besluit: in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda 
van de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur 

  
  
3. 
Ontwerp – 
bouwgrondstoffenplan  

 
 
Het college besluit: 

a. In beginsel in te stemmen met het ontwerp bouwgrondstoffenplan; 
b. Het ontwerp bouwgrondstoffenplan voor advies aan de Statencommissie ELE 

voor te leggen; 
c. In te stemmen met vervolgtraject conform de procedure van Afd. 3.5 van de 

Algemene wet bestuursrecht; 
d. Kennis te nemen van het feit dat in het plan diverse malen verwezen wordt 

naar Zuid-Hollandse situaties; 
e. Gelet op het genoemde onder d de opstellers op te dragen voor de definitieve 

vaststelling het plan op evenwichtige wijze aan te passen zonder doel en 
strekking te veranderen. 

f.  Kennis te nemen van het feit dat over het plan overleg heeft plaatsgevonden 
tussen de portefeuillehouder en vertegenwoordigers van de Noordhollandse 
Vereniging van Producenten van Bodemspecie. 

  
4. 
Aanpassing Nieuwe Gracht 7  
( Haarlem) aan arbo- en 
brandveiligheidseisen 

 
Het college besluit in principe: 
 
1. Het pand af te stoten; 
2. Voorafgaand daaraan de werkruimten op zolder voor provincierekening aan te 

passen aan de arbo- en brandveiligheidseisen dan wel het pand te verkopen met 
aanpassingsverplichting  

3. De financiël e lasten die hieruit voortvloeien te betrekken bij het Voorjaarsbericht 
       (als exogene factor) , dan wel te activeren  
4. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het pand Nieuwe Gracht 7 te Haarl em 

over te dragen aan de portefeuillehouder grondbeleid; 
5. Dit principe-besluit  voor advies voor te leggen aan de commissie FSB en ter 

kennisneming te sturen aan de commissie ELE.  
  
  
  
5. 
Beantwoording statenvragen 
2e ronde van het statenlid 
P.Prins d.d. 8 februari 2002, 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
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inzake Boerderij Zeehoeve 
cascoherstel/rest auratie  
  
6. 
Beantwoording statenvragen 
van  de heer K. Breunissen 
(GroenLinks) inzake bouwen 
in het Groene Hart voor 
Schipholurgenten. 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 
 

  
7. 
Herinrichting bureau 
Monumenten & Archeologie 

 
Het college besluit: 
� In te stemmen met de herinrichting van bureau Monumenten en Archeologie: van 

uitvoering en beheer naar beleidsvorming en projectontwikkeling (zoals beschreven 
in de notitie Omvorming bureau M&A van de afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur 
(ZWC) . 

� In te stemmen met het afstoten van een aantal uitvoerende werkzaamheden van het 
bureau Monumenten en Archeologie (M&A) naar de Stichting Monumentenwacht 
Noord-Holland, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het bureau M&A blijft. 

� In te stemmen met het onder brengen van twee medewerkers van het bureau M&A 
bij de Stichting Monumentenwacht Noord-Holland, als gevolg van het afstoten van 
de uitvoerende werkzaamheden 

� Als gevolg van deze herinrichting in te stemmen met het inzetten op zwaardere 
beleidstaken 

� Het accent in de formatieopbouw van (uitvoerende) beleids functies naar zwaardere 
beleids functies te verleggen 

� Het voorstel voor advies aan de OR voor te leggen; 
� De commissie OOPO te informeren over dit besluit 

  
8. 
Statenvragen van dr. C. H. 
Koetsier(GroenLinks) inzake 
de vervanging van 
(koffie)automaten en het 
gebruik van Fair Trade  koffie 

 
Het college stelt de antwoorden vast. 

 
 
 

 

9. 
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 bouwlagen op het woongebouw De Geuzentuinen, 

Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, gemeente Amsterdam  
– Voor het verbouwen van de bestaande woning en het oprichten van een 

bedrij fsruimte, Zwaagdijk 262 te Zwaagdijk, gemeente Wervershoof  
– Voor de bouw van een GSM-antenne-installatie op het gebouw Stationsplein 74-84, 

gemeente Haarlem  
– Voor de bouw van een GSM-antenne-installatie op het gebouw Houtplein 33  
– T.b.v. bouw school in de Ijtochtzone (Floriande) te Hoofddorp, gemeente 
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Haarl emmermeer  
– T. b.v. bouw dagcentrum aan de Waddenweg te Hoofddorp, gemeente 

Haarl emmermeer  
– Voor de reconstructie van een gedeelte van de Oude Kruisweg (zgn. Laantje van 

Peetoom) te Cruquius, gemeente Haarl emmermeer  
– Voor de aanleg van een 9 holes golfbaan op en nabij sportpark Duintjesveld te 

gemeente Zandvoort  
– T.b.v. bouw 8 woningen aan de Vaartweg 125, gemeente Hilversum  
– Voor de bouw van een keukencentrum en 4 woningen aan de IJweg 997 te 

Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer  
– Voor de vervanging van een woning, Lotweg 32 te Anna Paulowna  
– Voor het plaatsen van een C 2000 mast aan de Nikadel te De Koog, gemeente 

Texel  
– T.b.v. overkappen paardentrainingsmolen etc. aan de Hillegommerdijk 417 te 

Beinsdorp, gemeente Haarl emmermeer  
 
 

 

10. 
Gemeente Haarl emmermeer; 
heroverweging aanvraag 
besluit tot weigeren verklaring 
van geen bezwaar artikel 19, 
lid 1 WRO voor de bouw van 
een PTT-distributiecentrum op 
bedrijventerrein De President 

 
Het college besluit met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en Wethouders van 
Haarl emmermeer om een verklaring van geen bezwaar ingevolge artikel 19, lid 1 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, voor de bouw van een PTT-distributiecentrum op 
bedrijventerrein De President: 
– De verklaring af te geven; 
– Een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en Wethouders van 

Haarl emmermeer; 
– Een afschri ft van dit besluit te zenden aan de aanvrager van de vergunning. 

 
 
 

 

11. 
Actieprogramma 2002 
Regiovisie Jeugdzorg 

 
Het college besluit: 
– In te stemmen met het ‘Actieprogramma 2002 Regiovisie Jeugdzorg’ en deze vast 

te stellen 
– In te stemmen met de brief aan de Provinciale Begeleidingsgroep Regiovisie 

Jeugdzorg Noord-Holland. 
 
 
 

 

12. 
SPECTRE project 
 (Interreg IIc) 

 
Het college besluit: 
– Kennis te nemen van de voltooiing van het SPECTRE project; 

SPECTRE staat voor Spatial Planning and Emerging Communication Technology 
in the Regions of Europe. 

– Dit verslag en de eindproducten: de Strategic Planning Guide en de Spatial Vision 
ter kennisname voor te leggen aan de PS-commissie ELE. 

 
 

 

13. 
Statutenwijziging Stivas 
Noord-Holland 

 
Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het door het Algemeen Bestuur van Stivas Noord-Holland 

genomen besluit om de statuten van Stivas Noord-Holland te wijzigen inhoudende: 
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� Het aantal leden wordt ten hoogste 23 (artikel 4.1); 
� De voorzitter wordt door GS uit hun midden aangewezen. De vice-voorzitter 

komt uit het Dagelijks Bestuur (artikel 4.2); 
� Aanpassing van het aantal leden op aanbeveling (artikel 4.4); WLTO (3), NHL 

(1), Noord-Hollandse agrarische vrouwenorganisaties (1), Noord-Hollandse 
agrarische jongerenorganisaties (1), regional e Stivassen (9); 

� Leden uit artikel 4.4 kunnen zich laten vervangen op basis van het reglement 
van de afvaardigende organisatie (artikel 4.7); 

� De voorzitter, alsmede drie door en uit dit bestuur aangewezen leden vormen 
tezamen het Dagelijks Bestuur, een der drie uit het bestuur aangewezen leden 
fungeert als vice-voorzitter en een fungeert als penningmeester (artikel 6.1); 

� Alle stukken die van het bestuur uitgaan worden ondertekend door de secret aris 
(artikel 9.3); 

� De penningmeester ondertekent de financiële stukken, voor ondertekening van 
de bankopdrachten wordt de secretaris door het bestuur gemandateerd (artikel 
12.3); 

� Jaarlijks vóór 31 december legt het bestuur de begroting met een werkplan voor 
het komende jaar voor aan Gedeputeerde Staten (artikel 14) 

2. De statutenwijziging goed te keuren; 
3. Het Algemeen Bestuur van Stivas Noord-Holland te informeren over het genomen 

besluit. 
  
14. 
Benoeming casu quo ontslag 
leden Algemeen Bestuur 
Stivas N-H. 

 
Het college besluit: 

a. Op basis van artikel 4.2 van de statuten van Stivas in het bestuur te benoemen 
op aanbeveling van ; 
– De WLTO: de heer S. A. Ruiter en mevrouw K. van der Knaap, 
– Commissie Vrouw en Bedrijf WLTO: mevrouw C. E. Waal-Francis 
– De regionale Stivassen: mevrouw G.C.C.M. Vahl-Res en de heren C. 

Vlaming, G.W. Waiboer, J.J.N. Brink, J.G.M. Koopman, K. Reyne, C. 
Schot, B.J.Wegman en B.G.M. Kemp. 

b. Op basis van artikel 4.2 van de statuten van Stivas als lid van het bestuur te 
ontslaan de dames W.M.Blom-van Wees, C.M.M.M. Verbruggen-Lakeman, J. 
Breedijk-Hoeve, de heren W.I. Kortenoever, J.J.Jantjes, A.W. Duivenvoorden 
en S. Appel. 

c. Stivas Noord-Holland in kennis te stellen van de benoemingsbesluiten onder 
a.; 

d. Stivas Noord-Holland in kennis te stellen van de ontslagbesluiten onder b.; 
e. Betrokkenen van het vorenstaande op de hoogte te stellen. 

 
 

 

15. 
Verslag excursie Cie. ELE aan 
Oost-Engeland 2-5 okt. 2001 

 
Het college neemt kennis van het verslag van de excursie van commissie ELE aan Oost-
Engeland van 2-5 okt. 2001 

 
 

 

16. 
Verslag bestuurlijk 
werkbezoek Pommeren 
(Pomorskie) 

 
Het college besluit om kennis te nemen van het Verslag van het bestuurlijk werkbezoek 
aan de Poolse provincie Pommeren (Pomorskie) op 31 januari en 1 februari 2002. 
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 
  over de nummers: 
 
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 1 
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10  8 
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3, 4, 12, 13,14, 15, 16 
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 7 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5. 6. 9, 10 
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 11 
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2 
 
 
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. 
 
 
 
 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 12-03-2002 openbaar 
Datum:12-03-2002 


