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Onderwerp Besluit

1.
Investeringsprogramma:
“Flankerende maatregelen
Openbaar Vervoer Noord-
Holland Noord”

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Investeringsprogramma: “Flankerende maatregelen

Openbaar Vervoer Noord-Holland Noord” en de daaruit vloeiende totale kosten
alsmede de jaarlijkse kosten over een periode van 5 jaar;

2. In principe in te stemmen met de inhoud van het investeringsprogramma flankerend
beleid als vertaling van de opdracht uit provinciale staten, met maatregelen voor:

a. De baan (openbaar vervoer vriendelijke busroutes);
b. Haltes (voortzetting sterhaltes, oprichting sterzuilen en overige abri’s

van goede kwaliteit);
c. Het Beheer en onderhoud (met name gerichtheid op kwaliteit van het

openbaar vervoer);
d. Het opzetten van eendynamisch (reis)informatie en

managementsysteem (o.m. doorstroming, minder verstoring,
reisinformatie, managementinformatie) “DRIS”;

naast de doorgevoerde efficiency maatregelen in de exploitatie rond het openbaar
vervoer uit te voeren.

3. Afhankelijk van besluitvorming over de Begroting 2003 en de uitkomst van de te
houden evaluatie een start te maken met het programma in 2003 en voor het
overige de uitvoering, tempo daarvan en financiering ervan te laten bezien door het
volgende college en ter kennis te brengen van de Statencommissie Wegen, Verkeer
en Vervoer;

4. Indien de begrotingsdiscussie leidt tot het vrijmaken van middelen, het
uitvoeringsprogramma te starten met een Pilot waarin een aantal streeklijnen in het
HAL gebied worden betrokken.

5. Het programma ter kennis te brengen van de Statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.

2.
Planstudie Zuidtangent west:
advies stuurgroep
voorkeurstracé

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de stuurgroep planstudie Zuidtangent west

voor wat betreft b. Het advies en bijbehorend concept-planstudiedocument ter
kennisneming voorleggen aan PS-commissie Verkeer & Vervoer.

2. Het college besluit haar definitieve besluitvorming ten aanzien van verlenging van
de Zuidtangent en bijbehorend tracékeuze op het traject Haarlem Schalkwijk –
Ijmuiden  te laten plaatsvinden na inspraak en betreffende gemeentelijke
bestuurlijke besluitvorming.

3. Het college besluit het advies van de stuurgroep ter kennisneming voor te leggen
aan PS-commissie Verkeer & Vervoer en de commissie te informeren over de stand
van zaken.

3.
Ontwerp Verkeers- en
Vervoersplan Noord-Holland

Het college besluit:
1. het Ontwerp Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland vast te stellen conform

bijgaande tekst als resultante van het gevoerde overleg over het voorontwerp
Verkeers- en Vervoersplan;

2. hierin nog te verwerken de resultaten van de besluitvorming;
3. het ontwerp Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland vervolgens ter advisering

voor te leggen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer op 4 oktober
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2002;
4. de portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer met betrekking tot de besluiten

onder punt 2 en 3 te machtigen:
- de overige (niet bijgevoegde informatieve dan wel toetsende) kaarten en

afbeeldingen te beoordelen;
- technische, inhoudelijke en /of redactionele wijzigingen door te voeren

binnen de kaders van het GS-besluit;
5. het ontwerp Verkeers- en Vervoersplan Noord-Holland, na verwerking van de

resultaten van de besluitvorming en advisering door de statencommissie WVV van
4 oktober 2002, met ingang van 16 oktober 2002 voor een periode van vier weken
ter inzage te leggen;

6. De vaststellingsprocedure af te ronde voor de Statenverkiezingen 2003.

4.
PMI 2003-2007 Het college besluit:

1. Provinciale Staten voor te stellen de projectenlijsten van de studie-, plan- en
realisatiefase (de in uitvoering te nemen projecten) van het Provinciaal
Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2003-2007 vast te stellen;

2. Ten behoeve van de uitvoering van het PMI Provinciale Staten voor te stellen de
volgende kredieten te verlenen:
Wegen
a. Pilot Dynamisch Verkeersmanagement Alkmaar/Noord-Holland Midden

€2.440.000,--
b. Voorbereidingskrediet Westelijke Randweg Beverwijk               € 500.000,--
c. N203, reconstructie Stationsplein, gemeente Uitgeest             € 5.083.000,--
d. N242, Reconstructie kruispunt N242-Omval, gemeente Alkmaar € 141.000,--
e. N242, Reconstructie N242, gedeelte Roskamsluis-Smuigelweg, gemeenten

Heerhugowaard en Langedijk                                                      € 9.225.500,--
f. N242, verhoging voorbereidingskrediet                                      € 4.000.000,--
g. N248, reconstructie N248 t.b.v. ontwikkelen bedrijventerrein, gemeente

Wieringermeer                                                                             € 2.380.000,--
Fietspaden
h. N244, bijdrage extra kosten verlengen fietstunnel N244, gemeente Purmerend

€ 200.000,--
Verkeersveiligheid
i. N202, bewegwijzering N202, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

€ 39.000,--
j. N208, reconstructie kruispunten N208 en optimaliseren groene golf, gemeente

Haarlem                                                                                        € 600.000,--
Openbaar Vervoer
k. N522, meerkosten bouw busbaan Uithoorn, fase 3                         € 871.000,--
l.  N522, bouw busbrug over de A2                                                                PM
Vaarwegen
m. Voorbereidingskrediet Julianabrug, gemeente Zaanstad                  € 40.000,--
n.  Kwaliteits-en kwantiteitsmetingen baggerspecie                              € 80.000,--
Overig
o. N245, Dirkshorn                                                                                 € 35.000,--
en de volgende bijdragen uit het Provinciaal Mobiliteitsfonds (PMF) ter
beschikking te stellen:
p.  Bijdrage aanleg busbaan Helderseweg, gemeente Alkmaar            € 1.815.121,--
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q.  Voorfinanciering N236, faunapassage Franse Kampweg                 € 57.000,--

3. de uit de verleende voortvloeiende kapitaalslasten te dekken uit het daarvoor
bestemde budget voor de provinciale infrastructuur, met uitzondering van de
bijdragen genoemd onder p en q die ten laste komen van het PMF;

4. daartoe de ontwerp-Voordracht PMI 2003-2007 voorlopig vast te stellen en deze
voor advies voor te leggen aan de Statencommissie; WVV en FSB;

5. de portefeuillehouder te machtigen de Voordracht definitief te maken na
verwerking van het advies van de Statencommissie en deze voor te leggen aan
Provinciale Staten in samenhang met de behandeling van de begroting 2003 in
november as.;

5.
Beantwoording Statenvragen
van drs.C.Bozelie,
mw.C.H.E.Trautwein-de Wit
en mw.drs.N.A.M.Schouten
(GroenLinks)  naar aanleiding
van de “bijna”ramp in
Amersfoort met de trein die de
gevaarlijke stof acrylnitril
vervoerde

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Beleidsnota
Afvalwaterlozingen in het
buitengebied en IBA-
subsidieverordening

Het college besluit:
– De beleidsnota Afvalwaterlozingen in het buitengebied vast te stellen;
– De voordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit tot vaststelling van de

Deelverordening aanleg IBA’s Noord-Holland 2002 vast te stellen;

7.
Statenvoordracht inhoudende
het Ontwerp PMP 2002-2006
en de Nota van
Beantwoording

Het college besluit de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inhoudende
het Ontwerp Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006 en de (gewijzigde) Nota van
Beantwoording vast te stellen en voor te leggen ter definitieve vaststelling aan
Provinciale Staten op 21 oktober 2002.

8.
Gebiedsprogramma Noord-
Holland Midden 2002 2e ronde

Het college besluit in te stemmen met de projectenlijst  van het Gebiedsprogramma
Noord-Holland  2002 2e ronde; publicatie van dit besluit op maandag 23 september
2002.

9.
Revisievergunning Wet
milieubeheer PVS Chemicals
Holland BV

Het college besluit:
1. Het verlenen van een revisievergunning Wet milieubeheer aan PVS Chemicals

Holland BV te Amsterdam.
2. Het verlengen van de gedoogtermijn voor het be- en verwerken van van buiten het

bedrijf afkomstige restzuren en zwavelhoudende reststoffen.

10.
FINH project IKTC: realisatie
congresruimte, demoruimte en
Internet Business Center

Het college besluit:
1. Aan PS voor te stellen om in het kader van het aangehouden FINH-voorstel van het

IKTC te Zaandam in de begroting te ramen:
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a.een bijdrage van maximaal € 1.000.000,-- aan de gemeente Zaanstad te
verstrekken, ter realisatie van een hightech congresruimte, een demonstratieruimte
en een Internet Business Center in het IKTC-gebouw, met als doel de stichting
IKTC een fysiek centrum voor de Zaanse Kennisinfrastructuur te laten realiseren
zoals omschreven in de brief van gemeente Zaanstad d.d. 30 augustus 2002;
b. De onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten: het
beleidsdoel regionale economische stimuleringsprogramma’s zoals genoemd in
motie 55-33, aangenomen door Provinciale Staten d.d. 15 november 1999;

2. Het onder a. genoemde bedrag beschikbaar te stellen, nadat onderzoek heeft
uitgewezen dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun;

3. De bovengenoemde voorstellen voor advies voor te leggen aan de vergadering van
de statencommissie ELE op 17 september 2002 en statencommissie FSB uit te
nodigen voor deze vergadering om de behandeling van dit onderwerp bij te wonen.

11.
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg,
Cultuur en Sociale
vraagstukken op 19 september
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 19 september
2002.

12.
Najaarsbericht ten behoeve
van beheerskosten internet en
intranet

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het verzoek van de afdeling I&A, mede namens de afdeling

B&C om voor het jaar 2002 extra middelen (€ 186.000,-) toe te kennen voor de
beheerskosten van internet en intranet.

2. Het college besluit honorering van het verzoek te betrekken bij de integrale
afweging in het kader van het najaarsbericht 2002.

13.
Wijziging molenverordening Het college besluit:

a. Een verfijning in de maal- en draaipremieregeling voor molens aan te brengen;
b. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit betreffende de

Deelverordening molens Noord-Holland 2003, in principe vast te stellen;
c. De statenvoordracht en het ontwerp-besluit om advies voor te leggen aan de

statencommissie ZWC op 9 oktober 2002;
d. De GS-commissie ZWC te machtigen bij positief advies van de

statencommissie ZWC deze zaak verder af te handelen.
e. De concept-verordening op 11 november ter vaststelling voor te leggen aan

Provinciale Staten.

14.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van de
statenleden mw. E.P. van
Gaalen-Haanstra en mw. M.D.
Koning-Zijp (VVD), inzake
het patiënten- en
consumentenbeleid in relatie
tot de inbreng van de expertise
van de LOC: Landelijke

Het college stelt de antwoorden vast.
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Organisatie Cliëntenraden
(Ouderenzorg) en de FvO:
Federatie van
Ouderverenigingen
(Verstandelijk Gehandicapten)
bij de implementatie van
regiovisies.
15.
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.

16.
Intrekken Kaderwet;
voorbereiding provinciaal
standpunt

Het college besluit:
1. Ter voorbereiding op het met het Ministerie van BZK te voeren overleg over de

toekomst van de kaderwetgebieden de volgende stellingen te betrekken:
a. De samenwerking binnen het aaneengesloten grootstedelijk gebied van de

regio Amsterdam  dient te worden behouden en opnieuw te worden
vormgegeven

b. Gelet op de noodzaak van politieke legitimatie moet voor de
beleidsontwikkeling in het ROA-gebied de regie, kaderstelling en controle bij
de provincie liggen; de uitvoering van het beleid ligt in handen van het ROA;

c. In principe gaan alle Rijksmiddelen die thans aan het ROA worden toegedeeld
over naar de provincie; waarbij voor specifieke beleidsterreinen het wettelijk
kader dient te worden aangepast (voor bijvoorbeeld jeugdhulpverlening).

2. De heren Borghouts en Meijdam te machtigen om namens het college de
gesprekken te voeren met de vertegenwoordigers van het Ministerie van BZK over
de toekomst van de kaderwetgebieden

17.
Waddenzee; Duurzaam
Sociaal Economisch
Ontwikkelingsperspectief en
Waddenzeeforum

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

Coördinatiecollege Waddengebied (RCW) van 23 september 2002 en van de
vergadering van de Stuurgroep Waddenprovincies van 27 september 2002.

2. In te stemmen met het projectplan Duurzaam Sociaal Economisch
Ontwikkelingsperspectief Waddenzee (SEOW) onder de volgende voorwaarden:

- In de Stuurgroep voor de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland
elk één gedeputeerde te benoemen; voor Noord-Holland zal dit de heer
Verburg zijn;

- Er dient een projectbegroting aan het RCW te worden voorgelegd;
- Er kan geen beroep worden gedaan op extra provinciaal financieel budget.
- “Waddenzee”vervangen door “Waddengebied”;

3. Deze voorwaarden via de vertegenwoordiger van de Stuurgroep Waddenprovincies
(gedeputeerde van Fryslan) in te brengen in de vergadering van het RCW.

4. In te stemmen met ambtelijke deelname van Noord-Holland aan de themagroep
“Industry en harbour” van het Waddenzeeforum.

5. De statencommissies OOPO en ELE te informeren over het SEOW,
Waddenzeeforum, PKB, Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied, voortgang
wijziging NB-wet en convenant vaarrecreatie.
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18.
Deelprojectvoorstel PWN
verbetering
drinkwatervoorziening in
Suriname

Het college besluit het deelprojectvoorstel, opgesteld door PWN, als uitvloeisel van het
GS-besluit van 26 juni 2001 (2001-20300), goed te keuren.

19.
Vaststelling 1e en 2e
kwartaalrapportage declaraties
etc. leden GS

Het college besluit de 1e en 2e kwartaalrapportage 2002 vast te stellen en vervolgens
via bijgevoegde aanbiedingsbrief met bijlagen ter kennisneming toe te zenden aan de
Rekeningencommissie.

20.
RWB
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.
− Uitbreiden van het kerkelijk centrum aan de Venneperweg 477 te Nieuw-Vennep,

gemeente Haarlemmermeer
− Uitbreiding van een bestaande loods en de bouw van een loods aan de

Zwanenburgerdijk 22 te Zwanenburg, gemeente Haarlemmermeer
− Bouw van 80 woningen, 1 sociaal-culturele instelling e.a. aan de

Osdorperweg/P.H.Frankfurthersingel stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
− Bouw van een kantoorgebouw aan de Jan Lighthartstraat, gemeente Heemskerk
− Uitbreiden glasareaal aan de Nieuwe Dijk 21 te Wervershoof, gemeente

Wervershoof
− Bouwplan Vliewint 15 te Petten, gemeente Zijpe
− Bouwplan Vliewint 31 te Petten, gemeente Zijpe
− Bouwplan Vliewint 21 te Petten, gemeente Zijpe
− Bouwplan Vliewint 9 te Petten, gemeente Zijpe
− Aanleg geluidswal ten behoeve van de toekomstige woonwijk Oosterweed te Stede

Broec, gemeente Stede Broec
− Voor de bouw van een woning aan de Bongerdstraat te Markenbinnen, gemeente

Graft-De Rijp
− Voor de bouw van een woning aan de Schakelstraat te Markenbinnen, gemeente

Graft-De Rijp
− Voor het realiseren van deelplan 2 van het bestemmingsplan Bankras Kostverloren,

waarin begrepen de bouw van kantoren, kinderdagverblijf woon-/ werkwoningen
en appartementen, gemeente Amstelveen

− Voor het vergroten van een schapenpotstal aan de Nieuwe Gouw, Stadsdeel
Amsterdam-Noord, gemeente Amsterdam

− Voor de bouw van woning/garage en uitbreiding parkeerterrein, hoek
Sloterslaan/Westerweg, gemeente Heiloo

− Voor de bouw van een cellenhuis en een drugshulppost aan het Gulden
Kruispad/Flierbosdreef, Stadsdeel Amsterdam Zuidoost, gemeente Amsterdam

− Voor de bouw van drie appartementengebouwen op het Laapersveld, nabij villa
Hestia, gemeente Hilversum

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan “Openbaarvervoersvoorziening Zuid Tangent”, gemeente

Uithoorn
– Bestemmingsplan Kom “met de bestemming tuin”, gemeente Blaricum
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22.
Verslagen vergaderingen ARC
Gatwick, Londen;
halfjaarlijkse vergadering in
Haarlem

Het college besluit kennis te nemen van de resultaten van de vergaderingen van de
Airport Regions Conference tijdens de bijeenkomsten op Gatwick (d.d. 28/06/02 en
01/03/02) en in Haarlem (d.d. 06/06/02)

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 12
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 1, 2, 3, 4
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 20, 22
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 21
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 10, 24
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 19
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 16, 17, 18, 23
B.Kessens tel. (023) 514  4022 11, 13, 14, 15
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 6, 7, 8, 9
B. Kessens tel. (023) 5144022

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. 17-09-2002 openbaar
Datum:17-09-2002


