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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 13 augustus 2002

1.
Overdracht aandelen in BV
BOEI

2.
Afronding quick scan
gemeentelijke rampenplannen

3.
Besteding gelden uit Fonds
Ontwikkelingssamenwerking
in 2001

Het college besluit:
1.
Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met de overdracht van de
provinciale aandelen in de Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en
Exploitatie van Industrieel Erfgoed aan ABN AMRO Bouwfonds Nederlandse
Gemeenten N.V. en de opbrengst te storten in het mr F.J. Kranenburgfonds
2.
De commissies FSB en ZWC hierover om advies te vragen
3.
De Gedeputeerde Bedrijven te machtigen de voordracht aan te passen naar
aanleiding van de commissie-behandeling.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de afrondende fase van de quick
scan gemeentelijke rampenplannen;
2. de colleges van B&W, de DB’s van de regionale brandweren, het bestuur
van de VNHG en de leden van de POR en de staatssecretaris BZK te berichten;
3. de commissie ROB te informeren over de uitkomst van de afrondende fase
quick scan door middel van verzending van alle overzichten aan de
commissieleden.

Het college besluit de notitie met het overzicht van goedgekeurde projecten in 2001 en
de toelichting op de besteding van de gelden uit het fonds Ontwikkelingssamenwerking
in 2001, vast te stellen en ter informatie door te zenden aan de commissie ROB.

4.
Aanbesteding Concessie
openbaar vervoer NoordHet college besluit:
Holland Noord/ vervoerkundig 1. In te stemmen met de door Connexxion voorgestelde concept-dienstregeling voor
deel
de concessie Noord-Holland Noord per 15 december 2002, met een aantal extra
ritten op zaterdag.
2. Connexxion opdracht te verlenen voor de uitvoering van de ingebrachte wensen
van de gemeenten Hoorn (alternatieve route lijn 41/43) en Heerhugowaard
(ontsluiting De Noord) onder voorwaarde dat in betreffende gemeenten vooraf
besluitvorming plaatsvindt omtrent medefinanciering ter hoogte van 50% van de
totale kosten.
3. De aanvangstijden op zondag, van die lijnen waar de bezetting laag is, te verzetten
naar 10.00 uur conform het door de vervoerder voorgestelde alternatief.
4. Het door Connexxion voorgestelde alternatief de frequentie van een aantal lijnen in
de avonduren niet over te nemen.
5. Het voorgestelde alternatief voor een efficiëntere lijnvoering in de Noordkop,
waarbij een knooppunt bij de halte Dorperweerth, Julianadorp ontstaat, over te
nemen. Tevens zal de vervoerder worden verzocht voor dit gebied een voorstel uit
te werken voor zaterdagen en zondagen met eventuele financiële consequenties.
6. Het door Conexxion geboden alternatief voor de bediening van Noorder-
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Koggenland niet over te nemen.
De interliner-formule te vervangen door de geoffreerde productformule snelbus
waarbij in overleg met de provincie Friesland en de betrokken vervoerders nadere
afspraken worden gemaakt over het te hanteren tarief(systeem).
8. Invulling te geven aan het experiment Citybus Hoorn waarbij wordt gekozen voor
de variant waarbij de Citybus een ronde maakt door de binnenstad van Hoorn en
passagiers uit aanliggende wijken kunnen overstappen op station Hoorn. De bus
rijdt donderdagavond, zaterdag, koopzondagen en tijdens evenementen.
9. Invulling te geven aan het experiment Vraaggestuurd Vervoer West-Friesland
waarbij gestreefd wordt naar een gefaseerde invoering van het experiment vanaf 15
december 2002, te starten in Noorder-Koggenland. Over de feitelijke invoering
wordt nader besloten.
10. Invulling te geven aan het experiment Nachtbus Alkmaar-Bergen.
11. Reclame te voeren op de bussen.
12. Deze besluiten voor advies voor te leggen aan de Commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer en de portefeuillehouder te machtigen het besluit definitief te maken.
7.

5.
Uitvoering Deelverordening
landschapselementen NoordHolland 2002

Het college besluit:
− het bestuur van de stichting Landschapsbeheer Noord-Holland te machtigen om
uitvoering te geven aan de Deelverordening landschapselementen Noord-Holland
2002;
− gemandateerde de bevoegdheid te geven om ondermandaat te verlenen aan de
algemeen coördinator van haar stichting;
− het mandaatbesluit te sturen aan gemandateerde;
− het mandaatbesluit, na instemming van gemandateerde, bekend te maken.

6.
Het college stelt beantwoording van de schriftelijke vragen van de statenleden Boelhouwer en Graatsma (SP), aangaande
een ongeval op een hellingbaan op de luchthaven Schiphol en het voornemen meer van dergelijke hellingbanen in
gebruik te nemen, vast.
7.
Beleidsnota
Afvalwaterlozingen in het
buitengebied en IBAsubsidieverordening

Het college besluit:
− In principe de beleidsnota Afvalwaterlozingen in het buitengebied vast te stellen;
− In principe in te stemmen met het ontwerp-besluit tot vastsstelling van de
Deelverordening aanleg IBA’s Noord-Holland 2002;
− Genoemde nota en ontwerp-besluit voor advies voor te leggen aan de
statencommissie voor Milieu, Water en Groen.

8.
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het statenlid K.W.C. Breunissen (GroenLinks),
aangaande de mogelijkheid om de overlast van vliegtuigen te reduceren door middel van een gewijzigde
aanvliegprocedure, vast.
9.
Het college besluit de inliggende beantwoording van de schriftelijke vragen van de statenleden mw.C. Boelhouwer en
dhr. D. Graatsma (SP), aangaande veiligheidseisen zwemgelegenheden, vast.
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10.
TIPP (Tender
InvesteringsProgramma
Provincies)

Het college besluit:
a. onder voorbehoud van een positief advies van de Statencommissie voor Economie,
Landbouw en Europa, in principe akkoord te gaan met de indiening voor de derde
tranche van de TIPP-regeling van een investeringsprogramma dat bestaat uit de
projecten:
- Texel, Herstructurering bedrijventerrein Haven Oudeschild
- Den Helder, Offshore Service & Logistics Centre
- Opmeer, Herstructurering industrieterrein Westerboekelweg
- Alkmaar, Ontsluiting Beverkoog
- Heemskerk, Herstructurering De Houtwegen ZO
- Amsterdam-Noord, Kraanspoor
- Amsterdam, Herstructurering Havenstraatterrein
- Weesp, Herstructurering bedrijventerrein Noord
b.

c.
11.
Concept-ontwerp Beleidsplan
Jeugdzorg 2003 t/m 2006

het provinciale investeringsprogramma voor advies voor te leggen aan de PS-cie
ELE in de vergadering van 28 augustus 2002 en na verwerking van het advies de
portefeuillehouder te verzoeken het programma door te geleiden naar Senter, de
uitvoeringsorganisatie van de TIPP-regeling.
Na goedkeuring van de projecten deze te vertalen in het uitvoeringsdeel van het
resterende programma.

Het college besluit:
a. in te stemmen met het concept-ontwerp Beleidsplan Jeugdzorg 2003 tot en met
2006, waarin is aangegeven hoe de provinciale middelen voor jeugdzorg worden
ingezet, en in dit kader te besluiten:
1.
in 2003 incidenteel uit de gereserveerde middelen jeugdhulpverlening een
bedrag van € 1.296,800 als volgt te bestemmen: voor onderzoek naar een
nieuwe financieringssytematiek € 45.400, voor extra kosten in het startjaar van
het nieuwe Bureau Jeugdzorg NH € 204.000, voor zorgmodularisering
€ 102.100, voor het traject vraagverduidelijking € 68.100, voor het aanpakken
van wachtlijsten en wachttijden in de jeugdzorg € 650.000 en voor onvoorziene
uitgaven en calamiteiten € 227.000.
2.
aan provinciale staten voor te stellen op grond van artikel 152 van de
provinciewet aan het college van gedeputeerde staten voor 2003 de
besluitvorming te delegeren over het verdelen en beschikbaar stellen van de
gelden in de stelpost accommodaties (€ 90.800), het budget voor het aanpakken
van de wachtlijsten (€ 650.000) en de middelen voor onvoorziene uitgaven en
calamiteiten (€ 227.000).
3.
aan provinciale staten voor te stellen aan het college gedeputeerde staten de
bevoegdheid te delegeren dat de gedeputeerde jeugdzorg de bevoegdheid heeft
om gedurende de duur van het plan wijzigingen in het plan aan te brengen mits
de wijzigingen van eenvoudige aard zijn, de financiële gevolgen gering zijn en
het totale budget niet wordt overschreden.
4.
- het onder plan vrij te geven voor inspraak door betrokkenen organisaties en
instanties in de periode 15 augustus tot 15 september 2002;
- de Statencommissie ZWC te informeren over dit besluit en het Beleidsplan ter
kennisneming toe te zenden.
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12.
Extra prijscompensatie
gesubsidieerde instellingen

13.
Herziening subsidie 2002
Stichting de Argonaut te
Amsterdam.

Het college besluit:
1.
aan de zes Noord-Hollandse RPCP’s een extra prijscompensatie voor het jaar
2002 toe te kennen
2.
hiervoor een bedrag van € 11.004,- ten laste van de algemene middelen te
brengen en dit bij het najaarsbericht te betrekken
3.
de RPCP’s hiervan op de hoogte te stellen.
Het college besluit:
a. het susidiebedrag voor het jaar 2002 van de Stichting De Argonaut te Amsterdam te
verhogen tot een bedrag van € 549.274,--, namelijk € 22.462,-- voor de vaste lasten
en € 526.812,-- voor de variabele lasten.
b. Het subsidieplafond voor het jaar 2002 van de Stichting Argonaut te Amsterdam
vast te stellen op € 549.274,--

14.
Beschikking Stichting
Psychiatrisch Ziekenhuis Duin Het college besluit:
en Bosch te Castricum
aan Stichting Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch een éénmalig
projectsubsidie in de vorm van een budgetsubsidie van € 2.949.571,40
(ƒ 6.500.000,00) toe te kennen en bij de uitbetaling hiervan een
vordering van € 800.569,33 (ƒ 1.764.222,64) te verrekenen, zodat ter
finale kwijting een bedrag van € 2.949.571,40 (ƒ 6.500.000,00) minus
€ 800.569,33 (ƒ 1.764.222,64) = € 2.149.002,07 (ƒ 4.735.777,36) aan
de stichting wordt overgemaakt;
de volledige uitbetaling van deze middelen plaats te laten vinden vóór
het einde van week 35 2002;
Stichting Psychiatrisch Ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum
middels bijgaande beschikking van dit besluit op de hoogte te stellen;
in de vergadering van de Statencommissie ZWC op 4 september 2002
de commissie over dit besluit te informeren;
15.
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het statenlid/ de statenleden R.H. Hofwijks (PvdA),
aangaande het Regionaal Technologisch Centrum Alkmaar, vast.
16.
Ontwerpbegrotingen rest 2002
Het college besluit:
en 2003 van het
Inhoudelijk
samenwerkingsverband
Randstad
♦ PS in de vergadering van september voor te stellen geen gebruik te maken van de
mogelijkheid zienswijze kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting 2002 van het
samenwerkingsverband Randstad
♦ Via de najaarsrapportage geld bij te ramen op de begrotingspost voor de Regio
Randstad tot een bedrag van € 34.663,-♦ Kennis te nemen van de brief van het Huis van de Nederlandse Provincies, waarin
wordt gemeld dat € 114.000 extra nodig is voor het begrotingsjaar 2002 en separaat
een voorstel laten voorbereiden voor commissie ELE en PS
♦ PS voor te stellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid de zienswijze aan het
algemeen bestuur kenbaar te maken t.a.v. de ontwerpbegroting van 2003
♦ In te stemmen met de gevraagde personele uitbreiding voor het jaar 2003 en dit in
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te brengen in de vergadering van het algemeen bestuur van het
samenwerkingsverband. Wel een voorbehoud te maken voor wat betreft de
inschaling van de functies vanwege gevraagde externe advies hierover.
Procedureel
♦ De gedeputeerde Randstadzaken te machtigen de ontwerpbegroting 2002 en 2003
van het samenwerkingsverband Randstad na de vergadering van de commissie
ROB direct in te brengen in de PS-vergadering van 16 september 2002.
♦ Kennis te nemen van het feit dat de stukken worden nagezonden naar de
commissie ROB, die vanwege het feit dat de datum van de eerste GS-vergadering
na de vakantie ligt na de datum van toezending van de stukken naar de commissie
ROB.
17.
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het statenlid de heer drs. K.W.C. Breunissen (Groen
Links), aangaande de afgifte van een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van het Nederlands Audiovisueel
Archief (NAA) op het Mediapark te Hilversum, vast.
18.
Locatiebeleid
Het college besluit:
− Kennis te nemen van de voorlopige hoofdlijn Locatiebeleid
− Te besluiten deze hoofdlijn, die uitgaat van een typologie van vestigingsmilieus, te
laten uitwerken tot provinciaal Locatiebelied, in ieder geval een toetsingskader voor
gemeentelijke plannen
− Deze hoofdlijn op te nemen in het streekplan Noord-Holland-Zuid
− In te stemmen met informele communicatie met gemeenten en relevante instanties
over dit provinciale voornemen.
19.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
Het college besluit:
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van 8 app. Oudegracht 26 te Alkmaar, gemeente Alkmaar, (2002bezwaar artikel 19 WRO c.a.
15178)
– Voor de aanleg van een baggerdepot ten w. van de Rijweg, gemeente Wognum,
(2002-16191)
– Voor de bouw van kantoren, Maelsonstraat te Hoorn, gemeente Hoorn, (200216861)
– Bouw ligboxenstal alsmede een bedrijfswoning aan de Gouwweg te Barsingerhorn,
gemeente Niedorp, (2002-7416)
– Bouwplan Schakelstraat te Markenbinnen ( R. Tromp), gemeente Graft-De Rijp,
(2002-14617)
– Bouwplan Schakelstraat te Markenbinnen (M. Konijn), gemeente Graft-De Rijp,
(2002-14603)
– Bouwplan Schakelstraat te Markenbinnen (A.J. Wegener), gemeente Graft-De Rijp,
(2002-14608)
– Bouwplan Otterlekerweg 20 te Stompetoren, gemeente Schermer, (2002-10037)
– Bouwplan Bongerdstraat te Markenbinnen (L. Wijngaarden), gemeente Graft-De
Rijp, (2002-14611)
– Bouw kantoorgebouw aan de Comeniusstraat te Alkmaar, gemeente Alkmaar,
(2002-17921)
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–

Bouw appartementengebouw aan de Tweeboomlaan hoek St. Jozefstraat te Hoorn,
gemeente Hoorn, (2002-18888)
– Bouwplan Kanaaldijk 199-206a te Koedijk, (bouw van 33 woningen, een
kinderdagverblijf en een gezondheidscentrum, gemeente Alkmaar, (2002-17780)
– Bouwplan Langereis 78 te Nieuwe Niedorp, gemeente Niedorp, (2002-7930)
– Bestemmingsplan Achtermeer 1998, voor de bouw van een zorgcentrum en drie
woongebouwen aan de Van Houtenkade te Alkmaar, gemeente Alkmaar, (200217987)
– Voor de bouw van een (tweede) dienstwoning aan de Stetweg 4a , Beverwijk,
gemeente Beverwijk, (2002-19801)
– Voor een bedrijfsverplaatsing van de Herenweg 168 te Egmond aan de Hoef naar
de Heilooërzeeweg te Egmond aan de Hoef, gemeente Bergen (betreft de heer De
Waard), (2002-17620)
– Voor uitbreiding van het bedrijventerrein Winkelerzand, gemeente Niedorp, (200218546)
– Voor de aanleg van een fietspad, gemeente Niedorp, (2002-18536)
– Voor de bouw van een Karwei-bouwmarkt, Neckerstraat 14 te Wijdewormer,
gemeente Wormerland, (2002-18677)
– Voor de verplaatsing van loonbedrijf Bakker van Zesstedenweg 67 naar
Raadhuislaan 7 te Grootebroek, gemeente Stede Broek, (2002-18134)
– Voor de bouw van een GSM-antenne-installatie op het gebouw Raaks 5, gemeente
Haarlem, (2002-19323)
– Voor de vestiging van een kantoor en woning in de graansilo Leimuiderdijk 239 te
Burgerveen, gemeente Haarlemmermeer, (2002-14900)
– Voor het oprichten van een passage-tunneldeel en verdeelhallen voor het
metrostation CS t.b.v. de Noord/Zuidlijn, gemeente Amsterdam, (2002-17811)
– Voor de bouw van een woning aan de Herenweg 78, gemeente Aalsmeer, (200223430)
– Voor het project Viaduct Noordwest (A4), gemeente Haarlemmermeer, (200223108)
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Dorpskernen van de gemeente Schermer, (2002-20424)
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Zwembad-Trinitas, gemeente Heerhugowaard, (2002-4930)
– Bestemmingsplan Blokweer 2001, gemeente Hoorn, (2002-4823)
– Bestemmingsplan “Waterstrook Ringvaart Haarlemmermeerpolder”, gemeente
Haarlemmermeer, (2002-2514)
20.
Onderzoek naar een nieuwe
systematiek van Groot
Onderhoud van de panden
voor de jeugdhulpverlening in
Noord-Holland

21.
Deelverordening Beeldende
Kunst en de openbare ruimte
Noord-Holland 2002

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het rapport van de werkgroep Voorziening Groot Onderhoud
(VGO) en het advies daarover van het VOG instellingenberaad Noord-Holland
– Met de voorbereiding van een provinciaal standpunt te wachten tot de regels ten
aanzien van onderhoud van accommodaties in de nieuwe wet Jeugdhuopverlening
bekend zijn.

Het college besluit:
– Het college besluit de concept deelverordening beeldende kunst en de openbare
ruimte Noord-Holland 2002 in principe vast te stellen;
– De concept deelverordening voor te leggen aan de Statencommissie Zorg, Welzijn
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–
22.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht;
ZAPZEBRA TV &
Videoproductions te Haarlem

en Cultuur (ZWC vergadering 4 september 2002);
Na positief advies van de statencommissie de GS-commissie te machtigen de
concept statenvoordracht definitief vast te stellen.

Het college besluit:
1. ZAPZEBRA TV & videoproductions te Haarlem in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit van 14 maart 2002 te handhaven.

23.
Impact fee en verevening
Het college besluit:
a. de grondbeleidsnotitie Impact fee en verevening met de daarin
aangegeven beleidsregels- ten opzichte van de besluitvorming op 23
april 2002 ongewijzigd- vast te stellen,
b. het IPO te vragen er bij het kabinet op aan te dringen, bij de
totstandkoming van een Grondexploitatiewet voor de provincie
mogelijkheden te creëren tot de financiering van provinciale plannen
voor infrastructuur en groen en water.
24.
Project gasleiding van
Nederland (Callantsoog) naar
Engeland
25.
Privacy-reglement e-mail- en
internet gebruik

26.
Ontwerpvergaderschema
Provinciale Staten voor 2003

27.
Meta-evaluatie
baggerspeciebeleid

Het college besluit in principe medewerking te verlenen.

Het college besluit:
− Het Privacy-reglement e-mail en internetgebruik goed te keuren;
− Bureau Juridische Zaken opdracht te geven om in samenwerking met de afdelingen
I&A en P&O ten behoeve van de uitvoering een praktische handleiding op te
stellen;
− In te stemmen met aanmelding van het reglement bij het College bescherming
persoonsgegevens ter voldoening aan de Wet bescherming persoonsgegevens;
− Het reglement aan alle medewerkers van de provincie bekend te maken via
Intranet;
− Over twee jaar het reglement te evalueren.

Het college besluit:
1. De conceptvoordracht in principe vast te stellen.
2. De conceptvoordracht om advies voor te leggen aan het Seniorenconvent op 16
september 2002.
3. Deze voordracht ter behandeling aan PS voor te leggen in haar vergadering van 16
september 2002.

Het college besluit de meta-evaluatie baggerspeciebeleid ter kennisname te agenderen
voor de vergadering van provinciale staten van 8 oktober 2002.
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28.
Financieel toezicht
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties

Het college besluit:
a. Het verslag n.a.v. het werkbezoek van medewerkers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan afdeling FEZ over de provinciale begroting 2001, de
rekening 1999 en andere onderwerpen in het kader van het financiële toezicht, voor
kennisgeving aannemen;
b. Het verslag ter kennisneming toe te zenden aan de Commissie Financiën, Strategie
en Bedrijven.

29.
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de statenleden Poelman en Le Belle (D66) aangaande
de gesprekken die gedeputeerde Meijdam momenteel voert met de Westfriese gemeenten omtrent het
herindelingsproces, vast.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
S.Boedijn
R.Fillet
P.Heemskerk
M.Hoenson
M.van Kanten
B.Kessens
K.van Rijn

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 40 45

1, 28, 29
4
2, 3
27
10, 24
16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30
11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23
5, 6, 7, 8, 9

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. 13-08-2002 openbaar
Datum:13-08-2002

