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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 22 OKTOBER 2002

Onderwerp
1.
FINH-aanvraag Groen- en
waterplan Binnenduinrand
Heemskerk, Beverwijk en
Velsen

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het voorstel om:
a. in de begroting 2003 op te nemen een bijdrage van maximaal € 4.487.075 aan de
gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen ten behoeve van het Groen-en
waterplan, zoals omschreven in bijgevoegde projectnota, waarbij ervan wordt uit
gegaan dat de gemeenten bestaande financiële verplichtingen ten aanzien van
beheer en onderhoud in de recreatieschappen waaraan zij deelnemen, continueren;
b. de onder a. genoemde bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten: Het vrij
besteedbaar budget;
c. ten behoeve van de uitvoering van bovengenoemde besluiten aan PS een
subsidieverordening ter vaststelling voor te leggen;
2. Bijgevoegde projectnota “Groen-en waterplan Binnenduinrand Heemskerk,
Beverwijk en Velsen”vast te stellen;
3. Het voorstel aan PS te betrekken bij de integrale afweging in het kader van de
Begroting 2003;
4. Afhankelijk van de afweging de projectnota om advies voor te leggen aan de
statencommissie OOPO van 24 oktober 2002 en FSB van 9 oktober ’02.

2.
Vaststelling tarief provinciale Het college besluit:
a. In te stemmen met de ontwerpstatenvoordracht inclusief ontwerpbesluit inzake
opcenten op de hoofdsom van
de vaststelling van het aantal opcenten op de hoofdsom van de
de motorrijtuigenbelasting met
motorrijtuigenbelasting op 40,7 met ingang van 1 april 2003;
ingang van 1 april 2003
b. De ontwerpstatenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie
Financiën, Strategie en Bedrijven;
c. Bij een positief advies de GS-commissie Provinciale Financiën te machtigen de
definitieve voordracht vast te stellen.

3.
Ontwerp-najaarsbericht 2002

Het college besluit:
a. Het ontwerp-najaarsbericht 2002 vast te stellen met in achtneming van de
overige besluitvorming van het college van heden, 22 oktober, voor zover
relevant voor dit najaarbericht,
b. Het ontwerp-najaarsbericht, na verwerking van de besluitvorming door het
college, ten behoeve van de advisering door de commissie Financiën Strategie
en Bedrijven d.d. 30 oktober 2002, toe te zenden aan de leden van Provinciale
Staten,
c. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om het advies van de
vakcommissie over de voorstellen in het najaarsbericht te verwerken en de
tekst van het najaarsbericht definitief vast te stellen na behandeling door
Provinciale Staten.
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4.
FINH-project Revitalisering
Zaanse Schans met de
herbouw van de molen “Het
Jonge Schaap”

5.
PC-privéproject

6.
Actualisering kasritme PMI
2002-2006
7.
Natuurbrug in de Zanderij
Crailo

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid drs. C.
Kruijmer (fractie Kruijmer),
inzake de veerbootverbinding
Almere-Huizen.
9.
Concessieverlening openbaar
vervoer NH-Noord

Besluit
Het college besluit:
a. De brief van 3 oktober jl. met bijbehorende notitie van de gemeente Zaanstad
voor kennisgeving aan te nemen;
b. Op grond van de inhoud van de notitie te besluiten dat is voldaan aan de
voorwaarde dat een beter zicht is geleverd op de toekomstige beleidsmatige
ontwikkeling van de Zaanse Schans, waarin helderheid over de instelling van
een nieuw structuur waarvan alle participanten deel uitmaken.
c. In aansluiting op het besluit onder b, te besluiten verder uitvoering te geven
aan hetgeen in de GS-vergadering van 20 augustus jl. is besloten.
Het college besluit in te stemmen met voorfinanciering van een bedrag van maximaal 1
miljoen euro t.b.v. PC-privéproject, te dekken uit het brutomaandsalaris van de
deelnemers gedurende de komende 3 jaar.

Het college besluit het geactualiseerde kasritme PMI 2002-2006 vast te stellen.

Het college besluit:
– Het beheer en onderhoud van het viaduct in de natuurbrug Zanderij Crailo over de
N245 door en voor rekening van de provincie Noord-Holland uit te voeren
– De geschatte kosten, verbonden aan dit beheer en onderhoud, van € 3.320 per jaar
in te passen in de nieuwe normkostensystematiek beheer en onderhoud provinciale
weginfrastructuur.

Het college stelt de antwoorden vast (met wijziging van het concept).

Het college besluit:
1. Op basis van artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000 de concessie inzake het
verrichten van openbaar vervoer per bus en per auto voor het gebied NoordHolland Noord vanaf 15 december 2002 voor zover het college van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland daartoe bevoegd is, ingevolge een Europese
aanbestedingsprocedure met kenmerk 2002/S1-000868 te verlenen aan Connexxion
N.V. statutair gevestigd te Utrecht.
2. Te bepalen dat het onder 1. Bedoelde besluit genomen is onder het voorbehoud dat
het niet eerder in werking treedt dan zodra het College van Burgermeester en
Wethouders van Alkmaar het volgende besluit heeft genomen:
Op basis van artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000 de concessie inzake het
verrichten van openbaar vervoer per bus en per auto in de gemeente Alkmaar vanaf
15 december 2002 voor zover het college van Burgermeester en Wethouders
daartoe bevoegd is, ingevolge de Europese aanbestedingsprocedure met kenmerk
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2002/S1-000868, te verlenen aan Connexxion N.V. statutair gevestigd te Utrecht.
3. Nader met Friesland te overleggen over de verbinding Alkmaar –
Harlingen/Leeuwarden
3.
4.

10.
Beantwoording van de
statenvragen van de
statenleden J. Beemsterboer,
A.Zeeman en J.Post (CDA),
over vermindering van
rijkssubsidies voor
infrastructuur
11.
Aanpassing voorkeurslijst
FINH-Programma “Projecten
in landinrichtingsgebieden”;
jaarrapportage Programma

12.
PS-voorstel aanpassing
Deelverordening verbetering
accommodaties
jeugdhulpverleningsinstellingen

Dit besluit ter kennisname voor te leggen aan de Commissie Wegen, Verkeer en
Vervoer.
De (plv.) portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen dit besluit
ten uitvoer te brengen.

Het college stelt de antwoorden vast ( met wijziging van het concept) .

Het college besluit:
1. In gevolge het bepaalde in artikel 5 van de Deelverordening voor het Programma
“projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003”besluiten GS de voorkeurslijst
aan vullen met de volgende projecten uit de reservelijst: wateraanvoer Bakkum (
Limmen-Heiloo) en Schulpvaart (ook Limmen-Heiloo); en de aangepaste
voorkeurslijst voor 31 oktober te publiceren in het Provinciaal Blad.
2. GS besluiten het Programmabureau opdracht te geven de reservelijst aan te vullen
met projecten die uitvoeringsgereed zijn. Deze uitbreiding van de bestaande
opdracht van het Programmabureau wordt bekostigd uit de restant proceskosten van
het FINH-Programma “projecten in landinrichtingsgebieden 2001-2003”.
Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudende aanpassing
van de Deelverordening verbetering accommodaties
jeugdhulpverleningsinstellingen Noord-Holland in principe vast te stellen;
2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen aan
statencommissie Zorg;
3. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit ter vaststelling voor te leggen aan
provinciale staten;
4. Na vaststelling door provinciale staten het besluit en de integrale tekst van de
Deelverordening verbetering accommodaties jeugdhulpverleningsinstellingen
Noord-Holland te publiceren in het Provinciaal Blad.
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13.
WonenPlus Noord-Holland
2003

14.
Ontwerp-beleidsplan
jeugdzorg 2003 tot en met
2006, inclusief
Inspraakreacties en OntwerpVoordracht & -besluit

Besluit

Het college besluit:
1. de concept-statenvoordracht met de daarbij behorende notitie en deelverordening
WonenPlus Noord-Holland 2003 in principe vast te stellen en deze om advies voor
te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur in de vergadering van 6
november 2002;
2. na een positief advies van de commissie Zorg, Welzijn en Cultuur de gedeputeerde
Zorg te machtigen de voordracht aan Provinciale Staten vast te stellen.
3. De financiële consequenties te verwerken in het Voorjaarsbericht.

Het college besluit:
a. de Inspraaknota provinciaal Beleidsplan jeugdzorg 2003 tot en met 2006 vast te
stellen;
b. in te stemmen met het ontwerp provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2003 tot en met
2006, inclusief de ontwerp-voordracht en het ontwerp-besluit, waarin is
aangegeven hoe de middelen op het gebied van de jeugdhulpverlening worden
ingezet, en
in dit kader te besluiten:
1. Subsidiëring van het per 1 januari 2003 te vormen Bureau Jeugdzorg NoordHolland onder voorwaarde dat
- het BJZ volledig voldoet aan de door gedeputeerde staten op 22 januari 2002
aan de organisatie gestelde voorwaarden.
- uiterlijk per 1 mei 2003 het ondernemingsplan inclusief de organisatieopbouw,
het werkplan 2003, de definitieve begroting en de financiële gevolgen van het
sociaal plan ter goedkeuring aan gedeputeerde staten worden voorgelegd.
- het BJZ uiterlijk per 1 mei 2003 de planning voor de implementatie van de
fusie ter goedkeuring aan gedeputeerde staten aanbiedt.
- het proces van inrichting van de nieuwe organisatie afgerond is op 1 januari
2004.
- die aspecten die specifiek van doen hebben met de nieuwe Wet op de
jeugdzorg spoedig na inwerkingtreding van de nieuwe wet, en uiterlijk binnen één
jaar na die inwerkingtreding, in de nieuwe organisatie adequaat geregeld zijn.
2. In 2003 uit de gereserveerde middelen jeugdhulpverlening een bedrag van €
1.376.000 te bestemmen voor:
. extra kosten in het startjaar van het nieuwe Bureau Jeugdzorg NH € 204.000,
. het aanpakken van wachtlijsten in de jeugdzorg € 650.000,
- campagne pleegouders € 25.000,
. voortzetting van het traject zorgmodularisering € 102.100,
. voortzetting van het traject vraaggericht aanbod € 68.100,
. doen van onderzoek naar een nieuwe financieringssytematiek € 45.400,
. onvoorziene uitgaven en calamiteiten € 227.000,
. tekort in het jaarprogramma 2003 € 54.200.
3. Op grond van artikel 160 van de provinciewet de uitvoering van de
implementatie van de Wet op de Jeugdzorg aan gedeputeerde staten over te laten,
waaronder het maken van afspraken met het rijk.
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c.

15.
Intrekking
gemeenschappelijke regeling
Regio Randstad

De gedeputeerde ZWC te machtigen om na de bespreking in de Statencommissie
ZWC zonodig kleine wijzigingen van niet-ingrijpende aard aan te brengen in het
concept-beleidsplan en/of het ontwerp voor de PS-voordracht en het PS-besluit.

Het college besluit:
1. Tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Regio Randstad, zoals deze in
werking is getreden op 1 augustus 1994, voorzover het de bevoegdheden van GS
betreft;
2. PS voor te stellen, gehoord de commissie ROB, te besluiten tot opheffing van de
gemeenschappelijke regeling Regio Randstad;
3. Het bureau van het Samenwerkingsverband Randstad hiervan in kennis stellen.

16.
Beantwoording Statenvragen Het college stelt de antwoorden vast (met wijziging van het concept) .
van de statenleden de heren
Poulie en Prins (GroenLinks),
inzake het voornemen van het
kabinet drastisch te bezuinigen
op de InstroomDoorstroombanen (ID) en
WIW-banen.

17.
IPO-Jaarplan 2003, IPObegroting 2003 en IPOmeerjarenraming 2003-2006

18.
Herziening Verordening
financieel beheer NH

19.
Beantwoording brief van de
heer L. Verhoef inzake de
betrouwbaarheid van de
jaarrekening 2001

Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept-IPO-jaarplan 2003, inclusief de daarmee
samenhangende wijziging van de IPO-begroting 2003 en de IPO-meerjarenraming
2003-2006 onder voorhoud dat de noodzaak van formatie-uitbreiding wordt
onderschreven door het portefeuillehoudersoverleg Europa.;
2. De stukken voor te leggen aan de commissie FSB in haar vergadering van 30
oktober a.s.;
3. De stukken met voordracht voor te leggen aan PS in hun vergadering van 11
november 2002.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de herziene Verordening financieel beheer Noord-Holland met
bijbehorende toelichting en ontwerp-voordracht;
2. Deze om advies voor te leggen aan de Commissie FSB;
3. Het hoofdstuk inzake de controler om advies voor te leggen aan de OR.
Het college besluit:
a. De brief van de heer Verhoef (voor de laatste maal) beantwoorden
b. Een afschrift van deze brief ter kennisneming toezenden aan de leden van de
commissie Financiën, Strategie en Bedrijven en aan de leden van de
Rekeningencommissie.
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20.
Legestarieven 2003

Besluit

Het college besluit:
a. In te stemmen met de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit tot
wijziging van diverse in de voordracht genoemde legestarieven en intrekking
van de legestarieventabel 2001 en vaststelling van de legestarieventabel voor
2003;
b. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit om advies voor te leggen
aan de statencommissie Financiën, Strategie en Bedrijven.
c. een notitie te latten opstellen over de wenselijkheid van het kostendekkend
laten zijn van de tarieven

21
Memorie van Antwoord bij de Het college besluit de Memorie van Antwoord bij de beleidsbegroting 2003 vast te
beleidsbegroting 2003 PNH
stellen.
De portefeuillehouder te machtigen aanpassingen in de tekst aan te brengen
De moties volgende week aan de orde te stellen ter voorbereiding van een
collegestandpunt in de begrotingsvergadering.
22.
Tarieven nazorgheffing 2003, Het college besluit:
begroting 2003 “Fonds nazorg 1. In beginsel vast te stellen de statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit
met betrekking tot de tarieven nazorgheffing 2003, de begroting 2003 van het
gesloten stortplaatsen
“Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland”.
provincie Noord-Holland”en
2. De ontwerp-statenvoordracht om advies voor te leggen aan de statencommissie
de overeenkomst over de
voor Financiën, Strategie en Bedrijven en ter kennisneming aan te bieden aan de
nazorg met Amsterdam
statencommissie voor Milieu, Water en Groen;
3. Bij positief advies door de statencommissie voor Financiën Strategie en Bedrijven,
de ontwerpvoordracht door te geleiden naar PS.

23.
Najaarsrapportage

Het college besluit:
1. kennis van bevindingen uit de najaarsrapportage 2002 te nemen;
2. De najaarsrapportage (na enige aanpassing) er bespreking aan de Cie FSB voor te
leggen.

24.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een kantoor aan de Burgemeester Kasteleinweg/hoek
en verklaringen van geen
Zwarteweg, gemeente Aalsmeer
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Voor de bouw van 9 appartementen, kantoorruimten en een parkeerkelder aan de
Stationsweg 92, 92a en 92b, gemeente Heiloo
– Voor het veranderen en verenigen van de 2e, 3e en 4e verdieping van de panden
Raadhuisstraat 43 en 45 tot hotel, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van een appartementengebouw aan de Westerdijk 70-77, gemeente
Hoorn
– Voor de bouw van een garage en aanleg zwembad aan de Boekenroodeweg 43,
gemeente Bloemendaal
– Voor het oprichten van een multifunctioneel centrum op een terrein aan de A.J.
Ernststraat en de Van Leijenberghlaan, gemeente Amsterdam
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–

Voor de bouw van een woning, Stroet tussen 47 en 49 te Sint Maarten, gemeente
Harenkarspel
– Voor de bouw van een zomerhuis, Westerduinweg 38 te Sint Maartenszee,
gemeente Zijpe
– Voor de bouw van een kantoor t.b.v. taxibedrijf aan de Van Beekstraat 260 te
Landsmeer (dhr. Mol), gemeente Landsmeer
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Loosdrechtse Plassen, gemeente Wijdemeren
– Bestemmingsplan Landelijk gebied 2000, gemeente Wester-Koggenland
25.
Verslag monitoring artikel 19
lid 2 WRO, eerste helft 2002
26.
Regeling jeugdhulpverlening
2003

27.
Subsidieregeling voor
ecologische verbindingszones
(statenvoordracht inzake de
wijziging van de
Deelverordening Fonds
Natuur- en
Landschapsbescherming)

Het college besluit het verslag van de monitoring van het gebruik van artikel 19 lid 2
Wet op de Ruimtelijke Ordening in de eerste 6 maanden van 2002 vast te stellen en te
doen verzenden aan de gemeentebesturen en besturen van de stadsdeelraden in NoordHolland, alsmede aan de IRO en de VNHG.
Het college besluit:
a. De GS-regeling jeugdhulpverlening 2003 vast te stellen.
b. Het VOG-Instellingenberaad Noord-Holland schriftelijk te informeren omtrent
dit besluit.
Het college besluit:
– De voordracht en bijbehorend ontwerpbesluit, inhoudende de wijziging van de
Deelverordening Fonds Natuur- en Landschapsbescherming, door daarin op te
nemen een regeling voor subsidiëring van ecologische verbindingszones, in
principe vast te stellen.
– De betrokken statencommissie MWG advies te vragen over de voordracht.
– De Gscommissie te mandateren om, ingeval de behandeling in de statencommissie
niet leidt tot substantiële wijzigingen, de definitieve statenvoordracht vast te stellen.

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

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 44 58
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 40 45

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

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.
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