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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 december 2002
Onderwerp
1.
Ondersteuning Project
Bouwmaterialen scholen in
Ghana en Jamaica

2.
Ondersteuning Project Baziya
Water- en
sanitatievoorziening,
Transkei,Zuid-Afrika

Besluit
Het college besluit:
1. Uit het fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van € 16.500,-- beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van
bouwmaterialen voor de bouw van scholen in Ghana en Jamaica.
2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de
uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.
3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB.
Het college besluit:
1. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een
bedrag van € 118.175,-- beschikbaar te stellen voor de water - en
sanitatievoorziening van de Baziya kliniek en de dorpsgemeenschap.
2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de
uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.
3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB.

3.
Het college besluit:
Geldend verklaren van de
a. De voordracht met betrekking tot het geldend verklaren van de NoordNoord-Hollandse provinciale
Hollandse provinciale voorschriften in de voormalige gemeente Loosdrecht
voorschriften in de voormalige
voorlopig vast te stellen;
gemeente Loosdrecht
b. De ontwerpvoordracht voor te leggen aan de Statencommissie ROB op 9
januari 2003;
c. Na instemming van de Commissie de voordracht c. a. definitief vast te stellen
en aan PS aan te bieden ter vaststelling op 10 februari 2003.
4.
Evaluatie PROFIS

5.
Vergadering AB IPO op 19
december 2002

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van
- de evaluatie-rapportage over aanschaf en invoering van het systeem
PROFIS
- de aanvullingen en aanbevelingen door de stuurgroep PROFIS op de
managementsamenvatting van de evaluatie van het project ProFis en
- de door de DR geformuleerde leerpunten.
b. De DR opdracht te geven uitvoering te geven aan de geformuleerde
leerpunten:
A. Bij dit type projecten in het algemeen
B. Specifiek bij PROFIS
en over de voortgang van de punten onder B. aan GS te rapporteren bij
de eerste kwartaalrapportage in 2003, t.b.v. het Voorjaarsbericht 2003.
c. De rapportage en de besluiten van DR en GS ter kennis te brengen van de
Cie FSB.
Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen conform de nota voor
GS en op basis van het gesprokene ter vergadering in te stemmen met de voorstellen
zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO op 19 december
2002.
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Het college besluit:
6.
Herinrichting afdeling FEZ
1. kennis te nemen van het reorganisatieplan van afdeling FEZ;
naar een meer service gerichte 2. vast te stellen dat het onder 1. genoemd reorganisatieplan de instemming heeft van
organisatie
de Ondernemingsraad;
3. de directieraad op te dragen de organisatiestructuur van de afdeling FEZ te wijzigen
volgens het onder 1. genoemd reorganisatieplan en te bevorderen dat de in dat plan
voorgestelde verbeteringen –waaronder het opstellen van een Service Level
Agreement per afdeling- uitgevoerd worden.
4. de onder 3. bedoelde opdracht budgettair neutraal uit te voeren.
5. het onder 1. genoemd reorganisatieplan ter kennisneming door te zenden aan de
Statencommissie OPOO, FSB en Rekeningen.
7.
4e module Haarlemmermeer
Groen

8.
Reorganisatie afdeling Water
en Groen

9.
Regionaal Werkplan
Verkeersveiligheid ROV
Noord-Holland 2003

10.
Stand van zaken
vervoerkundige aspecten ov
concessie Noord-Holland
Noord

Het college besluit:
1. in te stemmen met de 4e uitvoeringsmodule voor het Strategisch Groenproject
“Haarlemmerméér Groen”, onder de ontbindende voorwaarde van het beschikbaar
komen van de rijksbijdrage toezegging van € 1.370.000 uit de verplichtingenruimte
2002;
2. bij het ministerie van LNV de rijksbijdrage toezegging van € 1.370.000 aan te
vragen uit de verplichtingenruimte voor 2002. Deze bijdrage zal bestaand beleid
niet mogen frustreren.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het Reorganisatieplan afdeling Water en Groen;
2. vast te stellen dat het onder 1. genoemd reorganisatieplan de instemming heeft van
de Ondernemingsraad;
3. de directieraad op te dragen de organisatiestructuur van de afdeling Water en Groen
te wijzigen volgens het onder 1. Genoemd reorganisatieplan en te bevorderen dat de
in dat plan voorgestelde verbetering van de bedrijfsvoering wordt doorgevoerd;
4. het afdelingshoofd te verzoeken de positionering van de landinrichting en Groene
Long nader te bezien.
5. de onder 3. Bedoelde opdracht budgettair neutraal uit te laten voeren.
6. Het onder 1. Genoemd reorganisatieplan ter kennisneming door te zenden aan de
Statencommissie OOPO en de commissie voor het Georganiseerd Overleg.
Het college besluit:
1. Het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland 2003 in principe
vast te stellen;
2. Het Werkplan voor te leggen aan de Statencommissie WVV;
3. De portefeuillehouder te machtigen het Werkplan definitief vast te stellen en er
uitvoering aan te geven. Dit als de commissie WVV ermee instemt.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de vervoerkundige
aspecten in de concessie Noord-Holland Noord voortvloeiend uit de besluitvorming
in GS op 13 augustus jl. en de overige aanpassingen in dienstregeling per 15
december jl.
2. In te stemmen met de extra kosten van de aanpassingen als gevolg van punt 1 ter
hoogte van maximaal € 40.000,- in 2003 (prijspeil 2001).
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11.
Bekostiging openbaar vervoer
in 2003

De nota ter kennisgeving voor te leggen aan de commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.

Het college besluit:
1. De rijksbezuinigingen op de subsidie voor het openbaar vervoer niet door te laten
werken op het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer in 2003;
2. De tekorten die hierdoor ontstaan voor te financieren uit de sectorale middelen voor
flankerend beleid (in het PMF);
3. Het restant van het bedrag dat in 2002 beschikbaar was voor het openbaar vervoer
geoormerkt te storten in het PMF;
4. Deze nota ter kennisname te brengen van de Statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.

12.
Het college besluit:
Investeringsfonds Regionale
a. In te stemmen met de inrichting van een investeringsfonds gezamenlijk met
Ontwikkelingsmaatschappij
Amsterdam, ten behoeve van de RON;
Noordzeekanaalgebied (RON)
b. In te stemmen met de juridische vormgeving van onder a) genoemd
investeringsfonds via een Commanditaire Vennootschap, op te richten voor de
provincie door de NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland als stille
Vennoot;
c. Gezamenlijk met Amsterdam via de eerder genoemde NV
Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland een Beheer BV op te richten, die
in de CV de beheersdaden verricht;
d. De aan de RON via de CV te verstrekken leningen uit het investeringsfonds tot
een totaalbedrag van € 6,8 miljoen vooralsnog te financieren uit de saldireserve
en over de dekking hiervan nader te besluiten in het kader van het
voorjaarsbericht;
e. In te stemmen met bijgevoegde concept statenvoordracht ten behoeve van de
vergadering van PS van 20 februari 2003;
f. De Commissies WVV en FSB op 10 januari 2003 resp. 15 januari 2003 over
besluiten a) tot en met d) advies te vragen
g. De Gedeputeerde Havens te machtigen tot aanpassing van de voordracht na
advisering door de commissies WVV en FSB
13.
Statenvoordracht en het
bijbehorende ontwerp-besluit
inhoudende het Ontwerp
Verkeers- en Vervoersplan en
de Nota van Beantwoording

14.
Deelname aan Commissie
regionaal Overleg luchthaven
Schiphol (CROS), organisatie
en financiën

Het college besluit:
1. De ontwerp-statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit inhoudende het
Ontwerp Verkeers- en Vervoersplan en de Nota van Beantwoording vast te stellen.
2. De vastgestelde ontwerp-voordracht voor advies voor te leggen aan de commissie
Wegen, Verkeer en Vervoer van 10 januari 2003;
3. De portefeuillehouder te machtigen de Voordracht definitief te maken
4. De statenvoordracht en de Nota van Beantwoording alsmede het bijbehorende
ontwerp-besluit inhoudende de vaststelling van het Verkeers- en Vervoersplan voor
te leggen aan Provinciale Staten op 10 februari 2003.
Het college besluit:
a. Deel te nemen aan de Commissie regionaal Overleg luchthaven Schiphol
(hierna: CROS), de opvolger van de huidige Commissie Geluidhinder
Schiphol (CGS), door middel van afvaardiging van een gedeputeerde (voor
Milieu) en een plaatsvervangend gedeputeerde. De ambtelijke
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ondersteuning te laten verzorgen door de afdeling ELM;
b. Mevrouw Wildekamp voor te dragen als voorzitter van de CROS;
c. Kennis te nemen van de in het Referentiedocument CROS aangegeven
organisatorische consequenties, inhoudende dat de provincie NoordHolland, evenals de provincies ZH en Utrecht en het Rijk, gemeenten en
sector extra financiële en formatieve inzet leveren;
d. De eventueel nog resterende financiële claim in het voorjaarsbericht 2003
te regelen tenzij dit sectoraal kan worden gefinancierd;
e. De Directieraad te verzoeken de uitbreiding van de provinciale formatie,
met inachtneming van het besluit onder d. en in overleg met de andere
bijdragende partners in CROS, verder budgetneutraal te regelen;
f. De door de provinciale organisatie kosteloos geleverde ondersteuning
door een Financieel medewerker aan de CGS te continueren ten behoeve
van de CROS;
g. De statencommissie MWEG de besluiten onder a t/m f voor advies voor
te leggen.

15.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden C.
Boelhouwer en D. Graatsma
(SP), over de asbestvervuiling
Circuit Zandvoort
16.
Mandatering bevoegdheden
Flora- en faunawet

17.
Verdelingsvoorstel
projectsubsidies ter uitvoering
van het Jaarprogramma
Sociaal Beleid 2003, eerste
tranche

18.
Bibliotheekplan Noord-

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Alle bevoegdheden tot besluitvorming in het kader van de Flora- en faunawet, in
afwijking van het bepaalde in artilkel 4, onder n, van het Mandaatbesluit
gedeputeerde staten van Noord-Holland 1999, te mandateren aan het hoofd van de
afdeling Water en Groen.
2. Het hoofd van de afdeling Water en Groen de bevoegdheid te geven het hem
verleende mandaat, schriftelijk te ondermandateren aan het hoofd van het bureau
Groen, zo nodig onder het stellen van voorwaarden.
Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de projectsubsidies in het
kader van de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2002 (hierna te
noemen de deelverordening), voor de eerste tranche 2003 en het bedrag van €
1.500.360,- toe te kennen conform het verdelingsvoorstel;
2. Dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg,
Welzijn en Cultuur van 15 januari 2003;
3. De portefeuillehouder te machtigen om kleine wijzigingen in dit verdelingsvoorstel
- desgewenst op basis van het advies van de Statencommissie Zorg, Welzijn en
Cultuur – aan te brengen;
4. De portefeuillehouder te machtigen om resterende gelden uit het voor deze tranche
beschikbare budget dat vrijkomt door onvoorziene omstandigheden, door te
schuiven naar de tweede tranche van 2003.
5. De subsidieaanvragen door middel van beschikkingen af te handelen.
Het college besluit:
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Holland

1.
2.

Het Bibliotheekplan Noord-Holland vast te stellen en het als leidraad voor het
bibliotheekveranderingsproces te beschouwen;
De bijbehorende voordracht en het Bibliotheekplan voor advies voor te leggen aan
de Statencommissie ZWC en de portefeuillehouder ZWC te machtigen eventuele
opmerkingen van de Statencommissie te verwerken.

19.
Commissie Beleidsevaluatie: Het college besluit:
evaluatierapport monumenten- 1. De concept-voordracht “Beleidsevaluatie monumenten- en archeologiebeleid 19972002” en het ontwerp-besluit in principe vast te stellen;
en archeologiebeleid
2. De concept voordracht en het ontwerpbesluit ter advisering voor te leggen aan de
Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 15 januari
2003;
3. Bij positief advies van de statencommissie de portefeuillehouder te machtigen de
voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen;
4. De voordracht te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten van 10
februari 2003.
20.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor het bouwrijp maken van gronden aan de Schagerweg te Wieringerwerf voor
en verklaringen van geen
de 3e fase van bedrijvenpark Robbenplaat, gemeente Wieringermeer
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Voor de bouw van een woning, Noordeinde 6 te Sint Pancras, gemeente Langedijk
– Voor de bouw van een kas op perceel Elsenburg 27e te Enkhuizen, gemeente
Enkhuizen
– Voor het realiseren van een herberg aan de Zwaagdijk 424a te Zwaagdijk,
gemeente Wognum
– Voor de bouw van twee woningen aan de Zuid-Schalkwijkerweg, nabij nr. 28,
gemeente Haarlem
– Voor de bouw van een woning op Vliewint 19 te Petten, gemeente Zijpe
– Voor de bouw van een voormalige bedrijfsruimte tot woning aan de Dorpsstraat
127 te Nieuwe Niedorp, gemeente Niedorp
– Voor het raliseren van een respijtvoorziening, wooneenheden en een stal aan de
Anton Philipsweg, gemeente Uithoorn
– Voor de uitbreiding ondersteunend glas ten behoeve van de firma Boon, te Andijk,
gemeente Andijk
– Voor het doortrekken van de Dr. Jac. P. Thijsseweg, gemeente Zandvoort
21.
Wegenwet: toepassing artikel
19 en volgende (overdracht
onderhoud/beheer weg
(gedeelten) van provincie aan
gemeente(n));
Waterstaatswet: toepassing
artikel 2 (overname
beheer/onderhoud weg
(gedeelten) door provincie van
bij anderen dan het Rijk in
beheer/ onderhoud zijnde
waterstaatswerken).

Het college besluit:
1. In te stemmen met het ontwerp-verzamelbesluit (stukken en tekeningen)
2. Belanghebbenden gemeenten en waterschappen te informeren over het besluit.
3. Na het onherroepelijk worden van dit besluit de procedure – voor zover
noodzakelijk – te starten tot eigendomsoverdracht van de desbetreffende
weggedeelten.
4. Het besluit in het provinciale blad te laten plubliceren.
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22.
Actieprogramma 2003
Regiovisie Jeugdzorg

Het college besluit de looptijd van het “Actieprogramma 2002 Regiovisie Jeugdzorg” te
verlengen tot en met 31 december 2003.

23.
Reservering middelen
wijksteunpunten
24.
Evaluatie nazorg
afvalstortplaatsen

25.
Overzicht van FINH en
overige grote projecten:
economie, landbouw,
landinrichting en Europa
26.
Opdrachtverstrekking
Mediapark

Het college besluit de per 31 december 2002 nog niet toegekende middelen
wijksteunpunten (geraamd op € 1.702.519,- afgerond) binnen het fonds
ouderenvoorziening over te hevelen van het onderdeel wijksteunpunten naar het
onderdeel rentebaten.
Het college besluit :
1. kennis te nemen van de aanbevelingen in het rapport van Deloitte & Touche
2. de gevolgen van implementatie van deze aanbevelingen nader in kaart te brengen
3. uiterlijk eind februari 2003 een besluit te nemen over implementatie van deze
aanbevelingen
4. totdat bovengenoemd besluit is genomen, de aanwijzing te continueren van
Afvalzorg Deponie BV afdeling nazorg (Bodemzorg) als de nazorgorganisatie
belast met de zorg voor de uitvoering van de nazorgmaatregelen van
• Leemtewetlokaties (stortplaatsen die na 1 september 1996 nog geopend waren)
op grond van art. 8.50 Leemtewet bodembescherming, uitgezonderd de
stortplaatsen voor bagger in Amsterdam;
• bodemsaneringlokaties die door de provincie Noord-Holland worden beheerd
onder de voorwaarden als genoemd in het besluit van Gedeputeerde Staten van 13
oktober 1998. Hieronder valt eveneens het uitvoeren van de jaarlijkse meting van
de grondwaterkwaliteit van de voormalige stortplaatsen (stortplaatsen die voor 1
september 1996 reeds waren gesloten).

Het college besluit de notitie “overzicht FINH en overige projecten” ter kennisname
voor te leggen aan de statencommissie ELE.

Het college besluit:
1. De portefeuillehouder EZ te mandateren om namens de provincie de processen
rond het Mediapark te behartigen. De gedeputeerde een stuurgroep in te laten
stellen, bestaande uit de gemeenten Hilversum, Bussum en Laren en de provincie
Noord-Holland die het vervolg van het mediationtraject rondom het Mediapark
vorm geeft.
2. Kennis te nemen van het provinciale voorstel voor een 2e fase van de mediation.
3. Een bedrag van maximaal € 40.000,- aan middelen te reserveren om dit proces
vorm te geven.
4. Te zoeken naar een persoon die de functie als mediator kan uitoefenen en deze voor
te dragen aan de in te stellen stuurgroep.
5. Deze onderzoeksopdracht als een van de projecten onder te brengen bij het
Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma Gooi en Vechtstreek, waarmee het
Bestuurlijk Platform van dit RES als klankbordgroep zal fungeren.

7

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 17 december 2002
Onderwerp

Besluit

27.
Eindrapportage project 44-6

Het college besluit:
1. Het eindrapport voor kennisgeving aan te nemen.
2. Vast te stellen dat het project 44-6 hiermee is beëindigd.
3. Het eindrapport ter kennisneming aan te bieden aan alle leden van PS en ter
bespreking aan de statencommissie FSB.

28.
Preventief toezicht gemeenten
2003

Het college besluit:
1.
Voor het jaar 2003 preventief toezicht in te stellen overeenkomstig artikel 203,
eerste lid van de Gemeentewet voor de hieronder genoemde gemeenten:
•
•
•
2.

Anna Paulowna
Diemen
Wijdemeren
Aan het instellen van preventief toezicht op de gemeente Diemen de
ontbindende voorwaarde te verbinden dat de gemeente onder repressief
toezicht kan blijven vallen indien de gemeenteraad in zijn vergadering op 19
december 2002 verklaart het dekkingsplan van burgemeester en wethouders te
aanvaarden om te komen tot een reëel sluitende begroting in 2004 en volgende
jaren.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
S.Boedijn
R.Fillet
M.Hoenson
R.v.d.Veen
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45

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

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. 17-12-2002 openbaar
Datum:17-12-2002

