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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 augustus 2002
Onderwerp
1.
Commissie Beleidsevaluatie:
evaluatierapport
jeugdzorgbeleid

2.
Ruimte voor
bedrijventerreinen, streekplan
N-H Zuid

Besluit

Het college besluit:
1. De concept-voordracht “Beleidsevaluatie jeugdzorgbeleid 1992-2001” en het
ontwerp-besluit in principe vast te stellen en ter advisering voor te leggen aan de
commissie ZWC in zijn vergadering van 4 september 2002;
2. Bij positief advies van de commissie ZWC de portefeuillehouder Zorg te machtigen
de voordracht en het ontwerp-besluit vast te stellen.
3. Indien de commissie ZWC wijzigingen voorstelt de voordracht en het ontwerpbesluit definitief vast te stellen op 17 september 2002;
4. De voordracht (bij bespreking van het eindrapport Evaluatie jeugdzorgbeleid
Noord-Holland) te agenderen voor de PS-vergadering van 9 december 2002 waarin
eveneens de behandeling van het ontwerp Beleidsplan Jeugdzorg 2003-2006
plaatsvindt.

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de cijfers en kengetallen, beschreven in de notitie “Vraag
en aanbod, Ruimte voor bedrijven, periode 2000-2020, Noord-Holland Zuid”
en te betrekken bij het streekplan Noord-Holland Zuid.
b. In overleg met de betrokken gemeenten, resp. regio’s een verkennend
onderzoek te doen naar haalbare geschikte locaties voor regionale
bedrijventerreinen, om te voorzien in de tekorten die resteren ondanks de in het
ontwerp streekplan beoogde nieuwe locaties.

3.
Concept- voordracht voor PS: Het college besluit Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met het gewijzigde
Voorstel vaststelling stedelijke besluit ten aanzien van de stedelijke contour van het voormalig Meer en Berg zoals
aangegeven op bijbehorende kaart.
contour voormalige
provinciaal ziekenhuis Meer
en Berg
4.
Ontwerp streekplan NoordHolland Zuid

5.
Ontwerp-uitwerking voor het
grondgebied van Amsterdam

6.

Het college besluit:
1
het Ontwerp Streekplan Noord-Holland Zuid vast te stellen;
2
hierin nog te verwerken de resultaten van de besluitvorming van het
college;
3
het Ontwerp in de periode 3 – 30 september ter inzage te leggen.
Het college besluit:
1. Het ontwerp-structuurplan van Amsterdam voor zover beleidsuitspraken en kaarten
betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente Amsterdam vast te stellen
als een ontwerp-uitwerking van het ontwerp-streekplan Noord-Holland Zuid
2. De ontwerp-uitwerking gelijktijdig met het streekplan Noord-Holland Zuid ter
visie te leggen.
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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 20 augustus 2002
Onderwerp

Besluit

Streekplan Kennemerland,
beslissing op bezwaar PS

Het college besluit mr A.H.J. van den Biesen te berichten dat aan zijn verzoek om het
heroverwegingsbesluit van PS van 8 oktober 2001, aangaande het PZ Meer en Berg
terrein, nog niet voldaan kan worden, aangezien PS een nieuw, aanvullend, besluit
zullen gaan nemen.

7.
Vaststelling Definitief
Het college besluit:
Voorkeursmodel Strategienota
a.
kennis te nemen van het positieve toetsingsadvies van de cie-mer t.a.v. het
Noord-Holland zuid
SIER
b.
het Definitieve Voorkeursmodel conform de voorgestelde aanpassingen vast te
stellen;
c.
de Strategienota inclusief het Definitieve Voorkeursmodel ter kennisname aan
de commissie ROB te zenden;
d.
De insprekers op het SIER en het conceptdefinitieve voorkeursmodel een
schriftelijke reactie op hoofdlijnen te sturen.
e.
Aan de insprekers te berichten dat de reacties m.b.t. het
conceptontwerpstreekplan zo nodig opnieuw kunnen worden ingebracht in de
procedure van het ontwerpstreekplan
f.
de Strategienota in beperkte oplage beschikbaar te stellen;
8.
Projectennota Noord-Holland
Zuid

9.
Opbrengst opcenten
motorrijtuigenbelasting 2002
etc.

Het college besluit:
1. Definitief te kiezen voor 8 projecten in de projectennota Noord-Holland Zuid:
- Strategische projecten waterberging
- Ontwikkeling regionale knooppunten mede ter versterking van de economische
ontwikkeling
- stedelijke verdichting buiten Amsterdam
- as Amsterdam-Almere
- vier nieuwe woningbouwlocaties
driehoek A4 / A5 / A9
- stellingzone van Amsterdam
- nieuwe groene opgave tot 2030.
2. Deze projecten de komende maanden zodanig uit te werken dat december 2002
voor elk van de 8 projecten op een uniforme wijze:
- De opgave is uitgewerkt (is dat wat wij willen bereiken helder?);
- Organisatie, aanpak en de inzet van middelen voor in ieder geval de periode
2003 – 2004 is vastgelegd (hoe gaan wij hetgeen we willen bereiken
aanpakken?);
- Duidelijk is of de cruciale partners op het niveau van de geformuleerde
ambities (de opgave) bereid zijn om in de komende jaren met de provincie
samen aan de slag te gaan (commitment)
3. Op basis van de concept-projectennnota in de maanden december 2002 en januari
2003 met de belangrijkste partners komen tot bestuurlijke afspraken over de
gezamenlijke aanpak van de projecten.

Het college besluit:
a. kennis te nemen van de stand van zaken over de verwachte opbrengst
van de provinciale opcenten in 2002, naar de toestand van het
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Besluit
b.
c.

10.
Definitieve vaststelling
concept-begroting 2003
11.
UNA-projectvoorstel
Vernieuwingsimpuls
Openluchtrecreatie

12.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van het
statenlid K.W.C. Breunissen
(GroenLinks), inzake
magneetzweefbaan

opcentenplichtige voertuigenpark op 29 juni 2002;
kennis te nemen van de onbenutte belastingcapaciteit in 2002 etc.;
kennis te nemen van de stand van de Egalisatiereserve op basis van de
gewijzigde verwachting van de opbrengst opcenten in 2003.

Het college besluit de concept-begroting 2003 op 3 september te presenteren.

Het college besluit:
1. in te stemmen met het aan Provinciale Staten voorleggen van het
programmavoorstel Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie
2. dat het programmavoorstel kan worden ingebracht in het kader van de actualisatie
van de UNA-projecten.

Het college stelt de antwoorden vast.

13.
Het college besluit:
Wijziging Reglement van
bestuur en Kiesreglement voor a. De voordracht en de bijbehorende ontwerpbesluiten tot wijziging van het
Reglement van bestuur voor het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en
het hoogheemraadschap
vaststelling van het Kiesreglement hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Amstel, Gooi en Vecht
2002 in principe vast te stellen, e.e.a. in overeenstemming met Gedeputeerde Staten
van Utrecht en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
b. genoemde voordracht en bijbehorende ontwerpbesluiten voor te leggen aan de PScommissie voor Milieu, Water en Groen.
14.
Verlening geldigheidsduur
beheernota PWN

15.
Beantwoording van vragen
van de statenleden, mw.
Boelhouwer en dhr. Graatsma

Het college besluit:
1. In principe te besluiten de geldigheidsduur van de “Beheernota 1996-2000
Noordhollands Duinreservaat, provinciale landgoederen in Noord- en ZuidKennemerland en overige provinciale natuurgebieden” die eindigt op 31 december
2002 te verlengen tot het moment waarop de nieuwe beheernota in Provinciale
Staten zal worden behandeld.
2. De daarvoor dienende concept-voordracht voor advies voor te leggen aan de
statencommissie Milieu, Water en Groen op 4 september 2002

Het college stelt de antwoorden vast.
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(SP), inzake
financieringssystematiek
steunfuncties welzijn.
16.
Verdelingsvoorstel
projectsubsidies ter uitvoering
van het Jaarprogramma
Sociaal Beleid 2002, tweede
tranche

17.
Beantwoording van vragen
van het statenlid Le Belle
(D66) over gebiedsgericht
werken in Noord-Holland
Midden.

Het college besluit:
1.
in principe in te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de subsidies in het
kader van de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2002 (hierna te
noemen de deelverordening), voor de tweede tranche 2002 het bedrag van €
1.000.154 toe te kennen conform het verdelingsvoorstel;
2.
dit verdelingsvoorstel om advies voor te leggen aan de Statencommissie Zorg,
Welzijn en Cultuur van 4 september;
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 budget
projectsubsidie sociaal beleid 2002 dat vrijkomt door onvoorziene
omstandigheden, aan te wenden voor ingediende projectaanvragen tweede
tranche uit beoordelingscategorie C, conform de volgorde op de
prioriteitenlijst;
5.
alle subsidieaanvragers door middel van een beschikking van Gedeputeerde
Staten van de besluitvorming op de hoogte te brengen.
Het college stelt de antwoorden vast.

18.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een woning, Vliewint 23 te Petten, gemeente Zijpe
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Voor de bouw van een woning, Vliewint 7 te Petten, gemeente Zijpe
– Bouwplan woonstolp aan de Kanaaldijk 229 en 230 te Koedijk, gemeente Alkmaar
– Bouwplan Noord 142 te Schagen, (2 woningen), gemeente Schagen
– Voor de verbouw van voormalig bankgebouw, Zeeweg 15 te St. Maartensvlotbrug,
gemeente Zijpe
– Voor de bouw van een GSM-antennemast aan de Middenweg 81 te Nederhorst den
Berg, gemeente Wijdemeren
– Voor de reconstructie van de Spieringweg te Zwaanshoek, gemeente
Haarlemmermeer
– Voor de bouw van het appartementencomplex Johan Basiushof aan de Wigbolt
Ripperdastraat/ E.W. Worststraat, Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer, gemeente
Amsterdam
– Voor de bouw van een opslagruimte en de aanleg van een baggerdepot op een
perceel achter Oosteinderweg 213-215, gemeente Aalsmeer
– Voor de bouw van een kantoor en twee woningen op de hoek Schoolstraat 20/
Weteringstraat 3, gemeente Aalsmeer
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Besluit
–

Voor de realisatie van het bouwplan Slotermeerlaan 105, Stadsdeel
Geuzenbeld/Slotermeer, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van een woning aan de Hornweg 269, gemeente Aalsmeer
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– “Derde uitwerking Schiphol Noord-West, viaduct van het bestemmingsplan
“Schiphol West en omgeving, gemeente Haarlemmermeer
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Partiele Herziening landelijke Buurten West-Landelijke Buurten
Oost 2001, gemeente Andijk
– Bestemmingsplan King Carsterrein te Naarden
– Bestemmingsplan Binnnenstad te Hilversum
19.
Reactie hervorming EU
Gemeenschappelijk Visserij
Beleid

Het college besluit:
– Accoord te gaan met de gemeenschappelijke reactie van de Nederlandse
Visserijprovincies en gemeenten op de hervormingsvoorstellen voor het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) die Eurocommissies Fischler op 28 mei
j.l. naar buiten heeft gebracht.
– Kennis te nemen van de notitie “Zeevisserij Noord-Holland in Europees
perspectief”, zie bijlage.

20.
Heroverweging besluit d.d. 18 Het college besluit:
maart 2002 tot intrekking
– Het bestreden GS-besluit d.d. 18 maart 2002, nr. 2002-9689, tot intrekking van de
subsidie aan Twinning Chess
subsidie aan de Stichting Twinning Chess Foundation, te herroepen. Dit n.a.v. het
Foundation
advies van de Hoor-en Adviescommissie, die op 27 juni 2002 het bezwaarschrift
van de Twinning Chess Foundation in een openbare zitting behandelde;
– De voorzitter van de Stichting Twinning Chess Foundation met inliggende brief
hierover te informeren.
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
tel. 06.183.000.64
9, 10
S.Boedijn
tel. (023) 514 44 58
12
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
19, 20
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
11
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18
B.Kessens
tel. (023) 514 4022
1, 15, 16
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
13, 14, 17
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. 20-08-2002 openbaar
Datum:20-08-2002

