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Onderwerp Besluit

1.
Strategisch Marketing en
Communicatieplan Toerisme
Noord-Holland

Het college besluit:
a. Het Strategisch Marketing en Communicatieplan 2003-2006 van Toerisme

Noord-Holland vast te stellen;
b. Het plan op 27 november 2002 ter bespreking voor te leggen aan de

statencommissie Economie, Landbouw en Europa;
c. Toerisme Noord-Holland, in overleg met Toeristisch Platform Noord-Holland

en de Regionale VVV’s, op te dragen het Strategisch Marketing en
Communicatieplan nader uit te werken in de vorm van een actieplan 2003 voor
marketing en promotie;

d. Ten aanzien van dit actieplan 2003 te kiezen voor de accenten c.q. prioriteiten:
(1) Noordzeekust inclusief Texel, (2) IJssel- en Markermeerkust en de
Zuiderzeestadjes, (3) Cultuurhistorie inclusief polders, en (4) watertoerisme;

e. Toerisme Noord-Holland te verzoeken om op basis van dit actieplan 2003 zo
spoedig mogelijk een begroting van uitgaven en inkomsten voor 2003 op te
stellen en een aanvraag voor subsidie in te dienen;

f. De portefeuillehouder Economische Zaken te machtigen de uitvoering van dit
besluit te realiseren.

2.
Financieringsinspanning
Hollands Bloementuin

Het college besluit:
a. in te stemmen met het principebesluit om het dekkingstekort in de

begroting van het project Hollands Bloementuin, onderdeel Aanleg niet-
agrarische infrastructuur, dat is ontstaan door het wegvallen van de A2-
regeling van het Rijk met provinciale geldmiddelen te willen financieren;

b. in te stemmen met de dekking van het onder a. genoemd dekkingstekort
door:

1. €  300.000,- hiervoor vrij te maken uit de begrotingspost
Structuurversterking bollen en glastuinbouw;

2. €  1.256.816,- te reserveren vanuit de vrijvallende FINH-middelen uit
de Deelverordening grondmobiliteit glastuinbouwgebieden;

c. de onder b. genoemde FINH-middelen pas beschikbaar te stellen nadat (in
chronologische volgorde) :

1. aan de provincie een sluitende investeringsbegroting voor het deelproject
Waterbeheersing uit het onderdeel Aanleg niet-agrarische infrastructuur
kan worden voorgelegd;

2. PS met het bovengenoemd besluit om de vrijvallende FINH-middelen voor
dit deelproject aan te wenden heeft ingestemd.

d. bovengenoemde besluiten in te trekken wanneer niet uiterlijk 31 december
2003 naar haar oordeel een sluitende investeringsbegroting  voor het
deelproject Waterbeheersing (door andere betrokken partijen) aan de
provincie is overlegd.

e. de FINH-bevoorschotting (op basis van het PS-besluit van 1998) voor de
huidige deelprojecten Helofytenfilters, Recreatieve voorzieningen en
Waterberging uit het onderdeel Aanleg niet-agrarische infrastructuur
Hollands Bloementuin voort te zetten;

f. de FINH-bevoorschotting voor het deelproject Waterbeheersing op te
schorten tot dat voor dit deelproject een sluitende begroting is overlegd.
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3.
Bestemmingsplan
facetregeling verruiming
woonbebouwingsmogelijk-
heden gemeente Langedijk

Het college besluit:
– Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Facetregeling Verruiming

Woonbebouwingsmogelijkheden;
– Reclamant mee te delen, dat zijn bedenkingen in verband met de onthouding van

goedkeuring niet zijn behandeld.

4.
Beantwoording statenvragen
van mw. mr. S. Akkas en dhr.
J.H.M. Bond (CDA),
aangaande het VMBO

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
W&G
Vaststelling gebiedsplan
Noord-Holland Midden Oost

Het college besluit:
a. Het gebiedsplan Noord-Holland Midden Oost vast te stellen;
b. Het besluit op basis van de afd. 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht

bekend te maken;
c. De reclamanten op de hoogte te stellen van hetgeen besloten is met betrekking

tot hun bedenkingen en de beroepsmogelijkheden;
d. Het gebiedsplan te verzenden aan LASER

6.
Provinciale financiering van
de Faunabeheereenheid NH
voor 3 jaar

Het college besluit de financiering van de kosten van de Faunabeheereenheid Noord-
Holland voor de periode 2003-2005 op zich te nemen.

7.
Instemmen met Instellingsplan
fusie Landschapsbeheer
Noord-Holland / Het Noord-
Hollands Landschap

Het college besluit:
1. In principe in  te stemmen met het Instellingsplan voor de fusie Landschapsbeheer

Norod-Holland / Het Noord-Hollands Landschap;
2. Het Instellingsplan en  het principebesluit van GS ter advies voor te leggen aan de

commissie Milieu, Water en Groen op 28 november 2002
3. Mevrouw M.A. Wildekamp te mandateren om bij een positief advies van de

commissie het Instellingsplan op 29 november 2002 namens GS te ondertekenen.

8.
Fusie waterschappen in regio
Rijnland (interprovinciaal)

Het college besluit:
� gemeenschappelijk commentaar op bedenkingen die zijn ingebracht tegen

het ter inzage gelegde ontwerp-reglement en –overgangsrecht in beginsel
vast te stellen;

� de voordracht inzake de fusie van waterschappen in de regio Rijnland en
de bijbehorende besluiten
� tot opheffing van het hoogheemraadschap van Rijnland en van het

waterschap Groot-Haarlemmermeer en intrekking van de reglementen
van beide instanties;

� tot instelling van het nieuwe hoogheemraadschap van Rijnland;
� tot vaststelling van het Reglement van bestuur voor het

hoogheemraadschap;
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� tot vaststelling van het Overgangsreglement;
� tot verlenging van de zittingsduur van de in 1999 gekozen leden dan

wel nadien ter voorziening in een vacature toegelaten leden van de
algemene besturen van de op te heffen waterschappen tot 1 januari
2005;

� tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de diverse
onderdelen van eerdergenoemde besluiten in beginsel vast te stellen

� het gemeenschappelijk commentaar op de ingebrachte bedenkingen en de
statenvoordracht met bijlagen om advies aan de statencommissie voor
Milieu, Water en Groen voor te leggen.

9.
Gedoogexperiment
knobbelzwanen

Het college besluit:
Het experiment gedogen van knobbelzwanen ofwel
– voort te zetten, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt
– dan wel het experiment te beëindigen, hetgeen in lijn is met het rijksbeleid
Het college van GS spreekt de voorkeur uit het experiment te stoppen. Dit mede, omdat
onderzoek heeft aangetoond dat het experiment gedogen van knobbelzwanen niet tot de
verwachte resultaten heeft geleid.

10.
Vaststelling
uitvoeringsprogramma Noord-
Hollandse Kust  i.k.v.
Subsidieregeling
Gebiedsgericht Beleid (SGB)

Het college besluit:
– het SGB-uitvoeringsprogramma Noord-Hollandse Kust voor de periode 2002-2005

vast te stellen;
– het uitvoeringsprogramma na vaststelling door GS aan de Dienst Landelijk Gebied

(ministerie LNV) te zenden t.b.v. uitvoering van de SGB in dit gebied;
– de Statencommissie Milieu, Water en Groen het uitvoeringsprogramma ter

kennisname toe te zenden.

11.
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.
– Bebouwing binnenterrein van het kantoorgebouw aan de Waterlandlaan 22 te

Purmerend, gemeente Purmerend
– Bouw woning aan de Dorpsstraat 19a te Oostknollendam, gemeente Wormerland
– Voor de bouw van een woning met garage aan de Grote Poellaan 103 te Rijsenhout,

gemeente Haarlemmermeer
– Voor de verbreding van de Spieringweg en de aanleg van een fietspad langs de

Spieringweg, beide tussen de verlengde Spaarneweg en de Bennebroekerweg,
gemeente Haarlemmermeer

– Voor de bouw van 2e bedrijfswoning, bouwplan Zanddijk 7a te Den Helder,
gemeente Den Helder

– Voor de bouw van 3 woningen aan de Lage Horn te Zaandam, gemeente Zaanstad
– Voor het veranderen en vergroten c.a. van het gebouw Prinsengracht 379 tot 6

woningen en een parkeergarage voor 3 auto’s, Stadsdeel Amsterdam-Centrum,
gemeente Amsterdam

– Bouw bedrijfs-c.q. kantoorgebouw aan de Dampten 10 te Hoorn, gemeente Hoorn
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12.
Afvoeren provinciaal
monument Korte Bosweg 44 ’t
Zand te Zijpe

Het college besluit:
1. In principe het complex aan de Korte Bosweg 44 te ’t Zand, gemeente Zijpe, van de

provinciale monumentenljist af te voeren;
2. De gemeente te adviseren voorafgaand aan de sloop (indien dit geen gevaar

oplevert i.v.m. de slechte technische staat) het gehele complex goed te
documenteren en oorspronkelijke delen van het originele interieur dat nog intact is
voor de sloop te verwijderen, op te slaan en bij restauraties te hergebruiken;

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

4. De gedeputeerde voor Zorg, Welzijn en Cultuur te machtigen, bij positief advies
van de PS-commissie, deze zaak verder af te handelen.

13.
Vaststelling
verdelingsvoorstel Stimulering
zorgvernieuwing GGZ
(2002-42106)

Het college van Gedeputeerde Staten besluit na het advies van de statencommissie ZWC
zoals gegeven in haar vergadering van 18 september 2002 haar verdelingsvoorstel voor
de Deelverordening  stimulering zorgvernieuwing GGZ  in het tijdvak 2002 (verder de
Deelverordening genoemd) als volgt te wijzigen en vast te stellen:
a. in de regio Kennemerland de aanvraag Werkconferentie GGZ-Ouderenzorg door het
Zorgkantoor Kennemerland niet te honoreren;
b. in de regio Kennemerland het project School voor psycho-educatie van De
Geestgronden te honoreren voor het vrijvallende bedrag van € 11.700,-;
c. in de regio Gooi- en Vechtstreek het project Avond- en nachtdeeltijdbehandeling van
het Ziekenhuis Hilversum (€12.971,-) wel te honoreren;
d. het subsidieplafond voor de regio Gooi- en Vechtstreek hiervoor eenmalig op te
hogen met een bedrag van € 12.971,-;
e. de gedeputeerde Zorg te machtigen de regeling verder uit te voeren.

14.
RES Gooi en Vechtstreek:
Werkplan 2003

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het inliggende Werkplan 2003 en het overzicht van de

Projectenformats, die een uitwerking vormen van het vastgestelde Regionaal
Economisch Stimuleringsprogramma (RES) Gooi en Vechtstreek ‘ Dynamiek in
Balans’( GS vergadering van 26-03-2002)

– In te stemmen met de voornemens die in dit Werkplan 2003 worden genoemd.
– De notitie ter bespreking te agenderen voor de commissie ELE van 27 november

2002.

15.
Bestuurlijk bezoek Het college besluit kennis te nemen van de conclusies en actiepunten van de

bestuurlijke missie naar Niigata Prefectuur van 15 t/m 18 oktober 2002.
16.
Indicatieve normkosten voor
subsidiëring
landschapselementen

Het college besluit :
– Vast te stellen de indicatieve normkosten voor aanleg, herstel en achterstallig

onderhoud van landschapselementen die ingevolge artikel 14 van de
Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002 voor subsidiëring in
aanmerking komen.
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17
Vermogenstoets: brief aan
instellingen

Het college besluit:
1. de door het provinciebestuur structureel gesubsidieerde instellingen in een brief te

wijzen op de criteria bij subsidieverstrekking en het invoeren van een
vermogenstoets

2. de criteria bij het verstrekken van subsidies aan instellingen vast te stellen
De gedeputeerden Neef en Wildekamp onderschrijven dit besluit niet wegens twijfel
over de uitvoerbaarheid.

18.
Vastgesteld bestemmingsplan
“Opslagterrein Delverspad”.

Het college besluit:
1. goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan “Opslagterrein Delverspad;
2. reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen mede aanleiding hebben gegeven

aan het plan de goedkeuring te onthouden.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. (023) 514 39 37 17
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 2, 14,15
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 4,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3, 11,18
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 12,13
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5,6,7,8,9,16

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. 12-11-2002 openbaar
Datum:12-11-2002


