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1.
Verslaglegging uitvoering
grondbeleid in 2002

Het college besluit:
a. het jaarverslag “Verslaglegging uitvoering grondbeleid in 2002”vast te stellen;
b. het vastgestelde jaarverslag ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten.

2.
Investeringsprogramma:
Flankerende maatregelen
openbaar vervoer Noord-
Holland noord “de Boer II”

Het college besluit:
Uitvoering te geven aan het Investeringsprogramma: “Flankerende maatregelen
openbaar vervoer Noord-Holland noord “de Boer II” met name de onderdelen:

a. Halte op Maat
•  Plaatsen van de ontbrekende abri’s.
•  Plaatsen van de ontbrekende fietsvoorzieningen.
•  Actualiseren van de overige locaties Sterhalten.
•  Toepassen resultaten van de evaluatie Sterhalten op de reeds

geplaatste Sterhalten.
•  Vervangen van de beide bestaande Sterhalte modellen uit de

Pilot door één standaard model Sterhalte met dezelfde
kwaliteit en uitstraling voor de nog resterende Sterhalte
locaties.

•  Afsluiten van de Pilot Sterhalten.
•  Plaatsen van de standaard Sterhalten op de daartoe

aangewezen resterende en geactualiseerde locaties.
•  Ontwikkelen van een model Sterzuil.
•  Plaatsen van de Sterzuilen bij alle NS stations.

b.   Dris op Maat
•  Ten behoeve van de verbetering van de Doorstroming,

Regelmaat, Informatievoorziening en Stiptheid van het
streekvervoer; samen met de gemeenten Akmaar, Apeldoorn
en de provincie Gelderland, gefaseerd ontwikkelen van de
benodigde standaard koppelvlakken, relationele database en
bijbehorende software.

•  In het kader van de Pilot HAL; samen met de gemeente
Alkmaar; implementeren van KAR modules in de bussen van
de betreffende stads- en streeklijnen en in de
verkeersregelinstallaties die zijn gelegen op de routes van de
in de Pilot betrokken stadslijnen en streekvervoerlijnen.

•  Plaatsen van reizigers informatiepanelen op vorengenoemde
stads- en streekvervoerlijnen.

2. Uit de bij de begroting van 2003 ten behoeve van het
“Investeringsprogramma” en Regionet gereserveerde middelen, voor
de onderdelen:
1. Halte op Maat

€ 1.900.000,-- excl. BTW
2. Dris op Maat

€ 1.000.000,-- excl. BTW
in totaal € 2.900.000,- ter beschikking te stellen en ten laste te brengen
van begrotingspost 308.11 Investeringsprogramma Openbaar Vervoer.
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3.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden M. Agema
(LPF) en B. J. Admiraal (LPF)
aangaande de infectieziekte
SARS

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Uitnodigingen n.a.v. installatie
nieuw college

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de uitnodigingen voor kennismakingsbijeenkomsten,

werkbezoeken en bestuurlijk overleg die werden ontvangen na de vorming van dit
college.

b. Te constateren dat het om praktische redenen onmogelijk is in alle gevallen als
voltallig college gehoor te geven aan de uitnodigingen.

c. In te stemmen met het bijgevoegde schema waarin wordt voorgesteld welke
gedeputeerden aan het desbetreffende werkbezoek deelnemen.

d. Aan de uitnodigende organisaties en instanties mee te delen dat het college of een
delegatie uit het college gehoor zal geven aan de uitnodiging.

5.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van het statenlid
J. Kuijt (SP), naar aanleiding
van de ontsporing van een
ammoniakwagon op 17 juni
2003 bij Halfweg

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Rol ROA in locatiebeleid Het college besluit:

− Kennis te nemen van de brief van het ROA, waarin het ROA verzoekt om een
provinciale reactie op de verhouding ROA-provincie ten aanzien van locatiebeleid

− Als standpunt in te nemen dat voor de verhouding tussen provincie en ROA voor
het ruimtelijk beleid de bestaande wetgeving als uitgangspunt moet worden
genomen

− Dat streekplan Noord-Holland-Zuid en Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid het
ruimtelijk toetsingskader vormen

− Dat door het ROA vastgesteld locatiebeleid, als onderdeel van een herziening van
het regionaal structuurplan, na toetsing aan het provinciale ruimtelijke
toetsingskader, gehanteerd zal worden als toetsingskader voor gemeentelijke
plannen uit het ROA gebied.

7.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid R.E. Vis
(VVD), inzake de veiligheid
in en rond de Beverwijkse
Bazaar.

Het college stelt de antwoorden vast met wijziging van de concept-beantwoording.
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8.
Concept jaarrekening 2002
van het Fonds Package-Deal.

Het college besluit:
- In te stemmen met de van een accountantsverklaring voorziene concept-

jaarrekening over 2002 van het Fonds Package-Deal.
- De heer P. A. M. Dammers als vertegenwoordiger van de Provincie in de

overlegvergadering van het Fonds Package-Deal aan te wijzen.
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9.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
− voor het wijzigen van het tracé van de Vondelstraat te Ouderkerk aan de Amstel,

gemeente Ouder-Amstel,
− Voor de bouw van een woning aan de Hillegommerdijk 540 te Zwaanshoek,

Gemeente Haarlemmermeer,

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− bestemmingsplan De Pieterman/ Slobbeland, gemeente Edam- Volendam,
− herziening goedkeuring Koninginnebuurt, gemeente Haarlem

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− bestemmingsplan Willem Alexanderplantsoen, gemeente Beverwijk, (2003-48457)
− beslissing omtrent goedkeuring bestemmingsplan Bomenbuurt, gemeente Haarlem

10.
Ondermandaatregeling
Ruimte, Wonen en
Bereikbaarheid

Het college besluit de ondermandaatregeling van de afdeling Ruimte, Wonen en
Bereikbaarheid, vastgesteld door het hoofd van de afdeling op 13 juni 2003, goed te
keuren (artikel 5 lid 7 van het Mandaatbesluit gedeputeerde staten 1999).

11.
Werkplan CO2-servicepunt
2003- 2004

Het college besluit het concept-werkplan 2003- 2004 van het CO2-servicepunt vast te
stellen.

12.
Terugkoppeling
beleidsevaluatie
bodemsanering 1 juli 2003

Het college besluit in te stemmen met:
- De inhoud van de Notitie Terugkoppeling beleidsevaluatie bodemsanering 1 juli

2003.
- toezending van de Notitie aan Provinciale Staten en de Commissie

Beleidsevaluatie.

13.
Plan van aanpak Openbaar
Vervoer visie Haarlem/
IJmond.

Het college besluit:
− Kennis te nemen van het plan van aanpak Openbaar Vervoervisie Haarlem/IJmond;
− Het plan van aanpak Openbaar Vervoervisie Haarlem/ IJmond mede namens de

gemeente Haarlem ter kennisname aan te bieden aan de colleges van Burgemeester
en Wethouders van de gemeenten in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

− Het plan van aanpak toe te sturen aan het Presidium van Provinciale Staten met het
verzoek dit ter kennisname te brengen van de statencommissie Wegen, Verkeer en
Vervoer van de provincie Noord-Holland.

14
Plan van aanpak project OV-
visie Gooi, Vechtsteek e.o.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het plan van aanpak van het project Openbaar Vervoervisie

Gooi, Vechtsteek e.o.
- Het plan van aanpak toe te sturen aan het Presidium van Provinciale Staten met het

verzoek dit ter kennisname te brengen van de statencommissie Wegen, Verkeer en
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Vervoer van de Provincie Noord-Holland.

15.
Illegale ingebruikneming
dwanghaven De Hassebas.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de informatie rond de wederrechtelijk in gebruik genomen
provinciale dwanghaven Hassebas en het GS besluit tot het voeren van een rechtsgeding
thans te activeren.

16.
Afgelegde werkbezoeken aan
de gemeenten Uitgeest en
Huizen.

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de programma’s, agenda’s en verslagen van de door de
       commissaris van de Koningin op 9 mei en 6 juni jl. afgelegde ambtsbezoeken aan
       respectievelijk Uitgeest en Huizen en in het bijzonder kennis te nemen van de
        gedane toezeggingen en suggesties van de commissaris van de Koningin.
-       De verslagen ter kennisneming toe te zenden aan de afdelingen

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 4, 5, 16 
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 7 , 8 , 9 10, 
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 11, 12,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 2, 13, 14
Elly Klut tel. (023) 514 4083 1, 15

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. 01-07-2003 openbaar
Datum:01-07-2003


