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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 oktober 2002
Onderwerp
1.
Beschikking FINH
Natuurbrug Zanderij Crailo

2.
IPO-adviescommissie
ROVEM op donderdag 31
oktober 2002.
3.
Notitie over
landsdeelconvenant

Besluit
Het college besluit:
a. Een subsidie te verlenen van maximaal f 8.740.000,-- (€ 3.966.039,--) aan de
Stichting Goois Natuurreservaat ten behoeve van de realisatie van de
kunstwerken in het project Natuurbrug Zanderij Crailo te Hilversum.
b. Een bedrag van maximaal f 1.260.000,-- (€ 571.763,--) te reserveren voor een
ander onderdeel van het project Natuurbrug Zanderij Crailo. De beschikking
hiervoor zal, na de besluitvorming over de EU/POP-subsidies worden
verzonden via DLG.
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de conceptagenda voor de vergadering van de adviescommissie Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting, Economie en Mobiliteit op 31 oktober 2002 .

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de stand van zaken rondom het landsdeelconvenant
– In de BCR het standpunt in te nemen dat de werkzaamheden dienen te worden
opgeschort tot na de komende kabinetswisseling

4.
IPO-adviescommissie MWLN Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
op 31 oktober 2002
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur.
5.
Vergadering IPOadviescommissie Zorg,
Cultuur en Sociale
vraagstukken op 31 oktober
2002
6.
Verlening tekortsubsidie
opruimen munitie Zandvoort

7.
Beantwoording statenvragen
van drs. C. Bozelie en drs.
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks), aangaande een
dodelijk ongeluk op kruising
Drechterlandse weg en de
Esdoornlaan in Grootebroek.
8.
Kostenbesparende

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
de IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken van 31 oktober 2002.

GS besluiten bijgaande brief, waarin staat dat ze de provinciale subsidie pas vast kunnen
stellen wanneer de rijkssubsidie bekend is, naar de gemeente Zandvoort te sturen.

Het college stelt de antwoorden vast met aanvulling.

Het college besluit:
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Onderwerp
voorfinanciering N201

Besluit
a.
b.
c.
d.
e.
f.

9.
PAF-reservering voor
biomassavergisting
Wieringermeer

In te stemmen met de bouw van een duiker onder de A5 ten behoeve van de
N201, Noordelijke Link;
Akkoord te gaan met een maximale voorinvestering van € 1,0 miljoen ten
behoeve van deze investering;
Een krediet aan te vragen voor deze voorinvestering middels bijgaande
ontwerpvoordracht aan PS
De kapitaalslasten van deze voorinvestering voorlopig uit het PMI totdat de
definitieve investering van de N201 geregeld is.
Dit voorstel met ontwerp-voordracht voor te leggen aan de commissie Wegen,
Verkeer en Vervoer op 1 november a.s. en er melding van te maken in de
commissie FSB op 30 oktober.
Gedeputeerde voor Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen de voordracht
aan PS definitief te maken indien de commissie positief adviseert.

Het college besluit:
1. Een bedrag van € 271.667,- in het PAF te reserveren ten behoeve van het
project ‘biomassa vergisting Wieringermeer’ van Jongert BV;
2. Van dit bedrag € 156.609,- als subsidie te verlenen aan Jongert BV voor de
realisering van de biomassavergistingsinstallatie;
3. Jongert BV toe te staan een nieuwe subsidieaanvraag van € 114.948,- (het
restant van € 271.557,- minus € 156.607,-) in te dienen en deze aanvraag te
honoreren als het bedrijf in 2003 kan aantonen dat het geen gebruik heeft
kunnen maken van de voor dat jaar geldende fiscale regelingen.

10.
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.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
− Gebruik tuin aan het Oude Dijkje 4 te De Koog als beeldentuin, gemeente Texel
− Bouw 16 appartementen en een vrijstaande woning aan de Langestraat hoek
Thorbeckestraat, gemeente Schagen
− Bouwplan Vliewint 25 te Petten, gemeente Zijpe
11.
Verantwoording Nimbyprojecten

12.
Uitwerkingsplan Ter Sype

13.
Brief aan Minister-President
Balkenende inzake Europa en
de provincies

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie verantwoording en vervolg Nimby-projecten.
2. De notitie ter kennis te brengen van de Statencommissie ROB voor de vergadering
van 21 november 2002.
Het college besluit het besluit van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2002
tot vaststelling van het “eerste uitwerkingsvoorschrift van het bestemmingsplan Ter
Sype” goed te keuren en een afschrift van dit besluit te zenden aan de reclamanten
voornoemd.
Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de inhoud van de door de heer Verburg op 4 oktober
2002 verzonden brief aan Minister-President Balkenende inzake Europa en de
provincies.
b. Er mee in te stemmen dat de heer Verburg de standpunten zoals verwoord in de
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Besluit
onder a. genoemde brief, o.a. inzake de Structuurfondsen en het Comité van de
Regio’s, in voorkomende overleggen, presentaties, interviews of anderszins
uitdraagt namens het College van Gedeputeerde Staten.

14.
Beslissing op bezwaar/ klacht
van de heer G. Bruin

15.
Vaststellen Interimbeleid
‘Asbestverontreiniging in de
bodem’

Het college besluit:
– Het advies van de Hoor- en Adviescommissie (HAC) over te nemen en de heer
Bruin – voor zover zijn brief is ingediend als bezwaarschrift – niet in zijn bezwaren
te ontvangen, alsmede de brief – voor zover te beschouwen als een klacht ex artikel
9:1 Awb – buiten behandeling te laten.
– Inliggende brief te verzenden.
Het college besluit:
– De notitie ‘Interimbeleid asbestverontreiniging in de bodem: Richtlijnen’ waarin
normen en regels zijn opgenomen voor het omgaan met verontreinigde grond en
bodem in principe vast te stellen;
– De notitie ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Milieu, Water en
Groen;
– De gedeputeerde Milieu namens het college te machtigen de notitie definitief vast
te stellen indien de behandeling in de Statencommissie niet leidt tot ingrijpende
wijzigingen.
Het college stelt de antwoord vast.

16. Beantwoording vragen
statenlid J.R.A.Raasveld
( VVD) over fusie TV NoordHolland)
17.
Provinciale digitale risicokaart Het college besluit:
1. in principe in te stemmen met het produceren, in 2003 publiceren en vervolgens
beheren van de provinciale digitale risicokaart conform het Plan van Aanpak
Risicokaart 2003 van oktober 2002;
2. ermee in te stemmen dat de risicokaart 2003, net als de pilotkaart 2002, primair een
communicatie-instrument is om burgers over risicovolle en gevoelige situaties te
informeren;
3. ermee in te stemmen dat na positieve advisering over het besluit onder 1. door de
statencommissie ROB in haar vergadering van 21 november a.s. de commissaris
van de Koningin dhr. Borghouts en de gedeputeerde voor o.a. milieu, mw. A.
Wildekamp, na het definitieve besluit van hun college over het produceren,
publiceren en beheren van de provinciale digitale risicokaart, mandaat wordt
verleend om namens hun college op te treden als opdrachtgevers voor de risicokaart
2003 in nauw overleg met de andere leden van een te formeren stuurgroep;
4. ermee in te stemmen dat er ten behoeve van het project een stuurgroep wordt
geformeerd, met als doelstelling op bestuurlijk niveau draagvlak voor en sturing te
geven aan het project en waarvoor naast de gemandateerde opdrachtgevers onder 3.
in ieder geval worden uitgenodigd bestuurlijke vertegenwoordigers van de VNHG
en de acht brandweerregio’s in N-H;
5. in te stemmen met het door het hoofd van de afdeling ELM en de Kabinetschef
aanstellen van een projectleider vanuit de provinciale organisatie als
opdrachtnemer.
6. in te stemmen met het formeren van een projectgroep, met medewerkers uit ten
minste vijf afdelingen, onder leiding van de provinciale projectleider; de
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Besluit
projectgroep zal verantwoording afleggen aan de stuurgroep.
kennis te nemen van de (vooralsnog) ten laste van de provincie komende eenmalige
kosten ter grootte van € 500.000,- voor de risicokaart 2003 voor het produceren en
publiceren van de provinciale digitale risicokaart en structureel een jaarlijks bedrag
van € 30.000,- voor het beheer van de provinciale digitale risicokaart;
8. het principebesluit onder 1. om advies voor te leggen aan de statencommissie ROB
in haar vergadering van 21 november 2002 en daarbij uit te nodigen de leden van
de statencommissie Milieu, Water en Groen en de statencommissies kennis te doen
nemen van de overige daarmee samenhangende besluiten;
9. ermee in te stemmen dat zo nodig de gemandateerde opdrachtgevers na overleg met
de andere stuurgroepleden besluiten tot het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst om de provincie als producent en beheerder van de
risicokaart te laten fungeren en de Noord-Hollandse gemeenten daartoe gegevens
aanleveren.
10. in te stemmen met het organiseren van een bestuurlijke bijeenkomst op 20
december 2002 in samenwerking met VROM en BZK over de modelrisicokaart van
BZK, het traject risicokaart 2003, presentatie van de pilotrisicokaart en de
registratieplicht risicosituaties gevaarlijke stoffen die een deel van de gegevens
voor de risicokaart zal opleveren.
7.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
S.Boedijn
R.Fillet
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 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 22
tel. (023) 514 40 45

1, 7,
7,8
6
13
2, 3, 10, 11, 12
5, 16
4, 9, 14,15,17

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. 29-10-2002 openbaar
Datum:29-10-2002

