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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 april 2003

Onderwerp
1.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van de heer P.A.
Prins (GroenLinks), inzake
fietsersbrug over
Weespertrekvaart
2.
Beantwoording schriftelijke
vragen van het statenlid
R.E.Vis (VVD) over
transferpunten
3.
Beantwoording schriftelijke
vragen van de statenleden
mw.C.Boelhouwer en dhr.
M.Graatsma (SP) inzake
voorlichtingsbijeenkomsten
van het project De Uitweg.
4.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van de heer
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks), inzake sociale
veiligheid in nachtbussen
5.
Bijgestelde voordracht
Beheernota 2003-2012 (PWN)
6.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van de
statenleden C.H. Koetsier en
C. Bozelie (GroenLinks),
inzake MIPIM 2003 te
Cannes,

Besluit
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit de bijgestelde concept-voordracht ter goedkeuring van de beheernota
2003-2012 (Noordhollands Duinreservaat, Kennemerduinen en Kraansvlak en overige
natuurgebieden) voor te leggen aan Provinciale Staten.
Het college stelt de antwoorden vast.

7.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouw sleufsilo ten name van P.J. Groot te Ursem, gemeente Wester-Koggenland,
en verklaringen van geen
Bouw 56 gestapelde woningen in de Vroonermeer Zuid, gemeente Alkmaar,
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Voor de bouw van een verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Provincialeweg
22 te Zaandam, gemeente Zaanstad,
– Wijziging gebruik agrarische bestemming Schorrenweg 5 te Oosterend in
woonbestemming, gemeente Texel,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
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Besluit
–

Bestemmingsplan Waterakkers Lunetten Noord 2000, gemeente Heemskerk,

8.
Jeugdzorg: wachtlijstgelden en Het college besluit:
planning Beleidskader
1. Kennis te nemen van de notitie over de besteding van gelden ter bestrijding van
wachtlijsten in de jeugdzorg en van de notitie over de planning van het
Beleidskader Jeugdzorg 2004 tot en met 2007, en
2. a. tot besteding in 2003 van de gelden ter bestrijding van de wachtlijsten in de
jeugdzorg en van een deel van de post onvoorzien overeenkomstig het voorstel in
de notitie;
b. in principe om de planning van het Beleidskader Jeugdzorg in 2003 te doen
overeenkomstig het in de notitie gedane voorstel, dat op onderdelen afwijkt van de
Subsidieverordening Jeugdhulpverlening Noord-Holland en diens wijziging in
2002;
c. het principe-besluit ad b. voor te leggen aan de geëigende Statencommissie en bij
positief advies van deze Commissie de gedeputeerde in wiens portefeuille dit
onderwerp valt te machtigen het besluit vast te stellen.
d. de bij c. bedoelde Statencommissie schriftelijk te informeren over het besluit tot
inzet van gelden ter bestrijding van wachtlijsten in de jeugdzorg.
9.
Financiële bijdrage t.b.v.
nazorg brandslachtoffers
Volendam

10.
Krakeelakker

Het college besluit:
1. de in het kader van de nieuwjaarsbrand 2001 aan de gemeente Edam-Volendam
toegezegde bijdrage, voor een drietal doeleinden te bestemmen, indien en
voorzover daar door middel van andere regelingen niet in kan worden voorzien:
– extra herscholingskosten van getroffenen
– extra activiteitenbudget ten behoeve van getroffenen
– de voeding van een fonds Woonvoorzieningen Getroffenen Nieuwjaarsbrand
2. het gemeentebestuur hierover te informeren, door middel van bijgaande
beschikking
3. de statencommissie ZWC hierover te informeren
Het college besluit de gemeente Wijdemeren te berichten dat hangende de gerechtelijke
procedure geen standpunt zal worden bepaald over planologische inpassing van 22
woonboten in de jachthaven Krakeelakker te Kortenhoef .
Een standpunt zal worden ingenomen op het moment dat het vastgestelde
bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de provincie

11.
Sanering en bouwplan perceel
Dorpsstraat 6, gemeente
Landsmeer,

Het college besluit de heer Van Tiel van Het Milieu Gilde schriftelijk te informeren
over de procedures rond het sanerings- en bouwplan perceel Dorpsstraat 6 te
Landsmeer.

12.
Pleitnotitie gezamenlijk
bedrijfsleven Den Helder en
Texel inz. PKB Waddenzee
deel 3

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de pleitnotitie van het gezamenlijk bedrijfsleven van Den
Helder en Texel inzake de PKB (planologische kernbeslissing) Waddenzee deel 3;
– De notitie te gebruiken als bouwsteen voor:

3

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 1 april 2003
Onderwerp

Besluit
-

het Duurzaam Sociaal Economisch Ontwikkelingsperspectief voor het
Waddenzeegebied dat door het ministerie van EZ wordt getrokken;
het Wadden Sea Forum;
het Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee en andere voor Noord-Holland
relevante planvorming.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.Hoenson
tel. (023) 514 41 18
6,12
R.v.d.Veen
tel. (023) 514 43 09
1
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
7,10,11
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
8, 9
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
5
L.Zwart
tel. (023) 5143528
2,3,4
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. 01-04-2003 openbaar
Datum:01-04-2003

