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Onderwerp Besluit

1.
Milieuprogramma 2004 Het college besluit:

1. het concept Milieuprogramma 2004 met enige aanpassingen vast te stellen;
2. het concept Milieuprogramma toe te zenden aan Provinciale Staten.

2.
Onderzoek BRZO-taken
provincie door VROM-
Inspectie

Het college besluit in te stemmen met een reactie aan de VROM-Inspectie naar
aanleiding van het door haar uitgebrachte oordeel over de uitvoering van de BRZO  –
taken (Besluit risico’s zware ongevallen 1999)  door de provincie.
In de reactie wordt aangegeven dat de BRZO-taken door de provincie, door een efficiënt
gebruik van de beschikbare middelen, op een adequaat niveau worden uitgevoerd.

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
biobol

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht;
Verlenen vergunning
Zuidpolderzeedijk

Het college besluit:
1. De Stichting “Ook vogels hebben bouwdrift” in haar bezwaren te ontvangen;
2. De bezwaren gegrond te verklaren voor zover het betreft de motivering van het

besluit van 27 mei 2003 (nr. 2003-20122);
3. De bestreden beslissing van 27 mei 2003 (nr. 2003-20122) te handhaven onder

verbetering van de motivering.

5.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht;
Verlenen vergunning
Zuidpolderzeedijk

Het college besluit in afwijking van het advies van de Hoor- en Adviescommissie:
1. bezwaarde niet in zijn bezwaar te ontvangen;
2. de bestreden beslissing van 27 mei 2003 (nummer 2003-20122) te handhaven.

6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid B. Heller
(GroenLinks), inzake de
zogenaamde
“vermogenstoets” voor
gesubsidieerde instellingen,

Het college stelt de antwoorden vast.

7.
RPCP Noord-Holland-Noord Het college besluit:

1. De aanvraag van het RPCP-NHN om een bijdrage van € 100.000,- als
tegemoetkoming in haar financiële problematiek niet te honoreren, noch daartoe
een lening of garantstelling te verstrekken

2. De vordering groot € 36.998,- die het Noord-Hollands Patiënten Platform heeft op
het RPCP-NHN rechtstreeks aan het NHPP voor te financieren.

3. Het RPCP-NHN tot 1 juli 2004 subsidie te verstrekken met daarbij de
uitdrukkelijke verplichting om deze subsidie uitsluitend te besteden aan de door de
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provincie expliciet goedgekeurde activiteiten uit het Prestatieplan 2004 van de
RPCP-NHN;

4. Het bestuur van het RPCP-NHN tot 1 juli 2004 de gelegenheid te geven aan te
tonen dat zowel organisatorisch als financieel naar het oordeel van GS een
afdoende reddingsplan is opgesteld.

8.
Zwaansbroek-West /
werkbezoek Haarlemmermeer

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag van het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2003

over “het convenant recreatiegebied Zwaansbroek-West” waarin wordt vermeld dat
het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer de
besluitvorming over het convenant heeft aangehouden;

2. Kennis te nemen van de naar aanleiding van het bovengenoemde bestuurlijk
overleg aangebrachte tekstwijzigingen in de tekst van het convenant;

3. De agenda voor het werkbezoek aan de gemeente Haarlemmermeer d.d. 2
december 2003 aan te vullen met het punt “Zwaansbroek-West” ;

4. Er bij B&W van de gemeente Haarlemmermeer op aan te dringen dat het convenant
Zwaansbroek-West uiterlijk januari 2004 getekend wordt.

9.
Project Transport medisch
materiaal ten behoeve van
gezondheidsposten binnenland
Suriname

Het college besluit:
a. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 5.000,-- beschikbaar te stellen voor het transport van medisch
materiaal vanuit Nederland ten behoeve van gezondheidsposten in het binnenland
van Suriname.

b. De uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.
c. Het besluit, ingevolge artikel 5 lid 3 van de Deelverordening

Ontwikkelingssamenwerking, voor te leggen aan de statencommissie Financiën en
Bestuurlijke Organisatie.

10.
Beantwoording van
schriftelijke vragen van de
statenleden mw. A.M. Worm-
de Moel en mw. A.M. Nagel
(CDA), inzake het
proefproject Wonen in het
Groen

Het college stelt de antwoorden aangepast vast.

11.
Intentieverklaring proefproject
Wonen in het Groen

Het college besluit:
1. In te stemmen met de intentieverklaring.
2. Gedeputeerde Meijdam te machtigen om, indien door één of meer van de andere

partijen gewenst, de intentieverklaring bij te stellen voor zover dat geen grote
inhoudelijke verandering teweegbrengt.

3. Gedeputeerde Meijdam te machtigen om namens GS de intentieverklaring op een
nader te bepalen tijdstip te ondertekenen.

4. PS hierover te informeren op grond van de actieve informatieplicht conform
bijgevoegde brief, inclusief de intentieverklaring.
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12.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake de
door Chipshol ingediende
schadeclaim

Het college stelt de antwoorden vast.

13.
Eindbestemming Floriade,
werkbezoek 2 december 2003
gemeente Haarlemmermeer

Het college besluit:
als voorlopig standpunt
– In te stemmen met de voorgestane ontwikkeling van het Glazen Dak mits het

gemeentebestuur bevredigende antwoorden geeft op de gestelde vragen en de
mogelijke verkeersproblemen oplosbaar zijn en mits de benodigde instemming van
rijkszijde wordt verkregen

– Niet in te stemmen met de ontwikkeling van de Zorgboulevard op het voormalige
busparkeerterrein en akkoord met het zoeken naar alternatieven ( invulling en
locaties) in samenwerking met het gemeentebestuur.

– Dit te bespreken tijdens het werkbezoek aan de gemeente op 2 december 2003.

14.
Vaststelling subsidieplafond
2004, deelverordening
subsidiëring
bestemmingsplannen Noord-
Holland 2003

Het college besluit:
1. het besluit van 25 november 2004 te herzien als omschreven onder 2 tot en met 4;
2. Aan PS voor te stellen om de deelverordening in te trekken, met gelijktijdige

machtiging aan gedeputeerde Meijdam om dit af te handelen.
3. op grond van artikel 4 van de deelverordening het subsidieplafond op € 0,- vast te

stellen;
4. de gemeenten en stadsdelen op de hoogte te stellen van de beëindiging van de

subsidiëring van bestemmingsplannen.

15.
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 de bouw van 13 bergingen ten behoeve van woonwagenlocatie Oorkondelaan,

gemeente Haarlem

16.
Projecten Horstermeerpolder Het college besluit:

1. Habiforum te verzoeken het Spiegelproject Horstermeerpolder af te ronden en
binnen twee maanden zelfstandig de eindrapportage uit te brengen.

2. De opdracht aan de Landinrichtingscommissie Vechtstreek opnieuw te definiëren
nadat het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht een analyse heeft gemaakt
van de waterhuishoudkundige problemen in en rond de Horstermeerpolder.

17.
Noord-Hollandse afvaardiging
in BOAG Veiligheid en
Handhaving

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het bij brief van 11 november 2003 vervatte verzoek van de

directeur van het IPO om ten behoeve van de nieuwe Brede Overleg- en
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Adviesgroep (BOAG) Veiligheid en Handhaving een lid aan te wijzen;

2. er kennis van te nemen dat niet zoals in enkele andere provincies op concernniveau
een veiligheidsmanager is aangesteld noch dat in deze provincie de functie van
integraal veiligheidsmanagement op concernniveau is georganiseerd;

3. de plaatsvervangend Kabinetschef aan te wijzen als lid van de onder 1 bedoelde
BOAG;

4. kennis te nemen van de brief van de Provinciesecretaris aan de hoofden van de
meest betrokken afdelingen over de voorgenomen werkwijze (aanwijzen
contactpersonen per afdeling, gezamenlijk maken van praktische werkafspraken
over de aanpak, de onderlinge informatie-uitwisseling, de voorgenomen
inventarisatie van wettelijke taken op het terrein van veiligheid en een evaluatie na
één jaar van de werkwijze en resultaten).

18.
Herziening goedkeuring
bestemmingsplan
Recreatiegebied Spaarnwoude
1e herziening gemeente Velsen

Het college besluit:
– aan het bestemmingsplan “Recreatiegebied Spaarnwoude 1e herziening”

goedkeuring te onthouden zoals zij met een rode omlijning hebben aangegeven op
de bestemmingsplankaart;

– reclamante mee te delen, dat haar bedenkingen aanleiding hebben gegeven aan het
bestemmingsplan “Recreatiegebied Spaarnwoude 1e herziening” gedeeltelijk de
goedkeuring te onthouden;

– ons besluit toe te zenden aan de raad van de gemeente Velsen en aan reclamante;
– In afwijking van artikel 30 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te bepalen

dat het nieuwe bestemmingsplan moet worden vastgesteld binnen de termijn van 6
maanden, tenzij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State een voorlopige voorziening treft waarbij deze verplichting wordt gestuit.

19.
Benoeming bestuurders NV
Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland

Het college besluit:
In hoedanigheid van enig aandeelhouder van de vennootschap de heren J.A.W. van
Dalen, werkzaam bij de afdeling Economie, Landbouw en Milieu en P.A.M. Dammers,
werkzaam bij de afdeling Financieel-Economische Zaken te benoemen tot bestuurders
van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland in de functie van
respectievelijk voorzitter en secretaris / penningmeester.

20.
Besluit met betrekking tot
uitvoering van het provinciaal
Beleidsplan Jeugdzorg 2003-
2006 inzake
investeringsaanvragen

Het college besluit:
overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 9 december 2002 waarbij het
Provinciaal Beleidsplan Jeugdzorg 2003 tot en met 2006 is vastgesteld;
1. in aanvulling op het besluit van 6 mei 2003 de prioriteitenlijst

investeringsaanvragen jeugdhulpverlening 2003 aan te vullen en definitief vast te
stellen;

2. de hierin opgenomen aanvraag van Het Spalier tot een maximaal bedrag €
24.601,00 te honoreren ten laste van het hiervoor binnen de doeluitkering
jeugdhulpverlening gereserveerde budget van € 90.800,00;

3. het subsidieplafond van Het Spalier hierbij te verhogen met € 24.601,00;
4. Het provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2003 tot en met 2006 en het bijbehorend

financieel kader met bovengenoemde aan te vullen en uit te voeren
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21.
Besluiten tot aanpassing van
een aantal in het Provinciaal
Beleidsplan Jeugdzorg 2003
tot en met 2006 genoemde
subsidies

Het college besluit:
1. De subsidieplafonds van de jeugdhulpverleningsinstellingen en Bureau Jeugdzorg

Noord-Holland te verhogen met de Overheidsbijdrage Arbeidskostenontwikkeling
(OVA) 2003. Deze bedraagt 4,03% van het loongevoelige deel, dat is 80% van de
variabele lasten van de instellingen. Als gevolg hiervan zijn de subsidiebedragen in
2003 van de instellingen opgehoogd met € 1.635.359,--.

2. De subsidieplafonds van Dienstencentrum Orthopedagogisch Centrum UJL te
Hilversum, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en Het Spalier te Haarlem te
verhogen met respectievelijk € 11.984,--, € 53.969,-- en € 24.601,-- als gevolg van
rente- en afschrijvingslasten van de door ons toegestane investeringen 2003.

22.
Samenvatting overleg
gedeputeerde Poelmann en
directeur NV Provinciaal
Waterleidingbedrijf Noord-
Holland NV PWN

Het college besluit kennis te nemen van de samenvatting van het overleg tussen
Gedeputeerde Poelmann en de directeur van NV PWN naar aanleiding van het concept-
beleidsplan 2004

23.
Vaststelling
Gebiedsprogramma Noord-
Holland Midden 2003 2e

ronde/ Overheveling SGB
budget van provincie Zuid-
Holland naar provincie Noord-
Holland

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het besluit Programmacommissie Noord Holland Midden

inzake het “Gebiedsprogramma Noord-Holland Midden 2de ronde 2003” (zie
bijlage l );

2. conform dit besluit 11 projecten op te nemen in het uitvoeringsprogramma Noord-
Holland Midden van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB) tot een
bedrag van maximaal € 1.037.750,- en met de provincie Zuid-Holland afspraken te
maken om SGB-budget over te hevelen naar de provincie Noord-Holland.

24.
Project Risicokaart Het college besluit kennis te nemen van de voortgangsnotitie van 24 november 2003

met bijlage over het project Risicokaart.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 9, 17, 24
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 8, 22, 23,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 4, 5, 6, 7, 20, 21
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1, 2

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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