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Onderwerp Besluit

1.
Mandaat Landschap Noord-
Holland

Het college besluit:
1. Het besluit van  13 augustus 2002, nr. 23026, waarbij aan het bestuur van de

stichting Landschapsbeheer Noord-Holland mandaat is gegeven om uitvoering
te geven aan de Deelverordening landschapselementen Noord-Holland 2002, te
wijzigen op het punt van de tenaamstelling en functieaandujiding van de
(onder)gemandateerde;

2. de stichting Landschap Noord-Holland hiervan schriftelijk in kennis te stellen
(zie bijgevoegde brief)’;

3. het gewijzigde mandaat, na instemming van de gemandateerde, bekend te
maken.

2.
Globale beleidsmatige
consequenties Regeerakkoord
voor Noord-Holland

Het college besluit kennis te nemen van de in kaart gebrachte beleidsmatige
consequenties van het Regeerakkoord voor de provincie Noord-Holland.

3.
Bestuurlijk overleg Minister
BZK en financieel
toezichthouders

Het college besluit:
1. In te stemmen met het geactualiseerde minimumbeleidskader als basis

voor het toezicht op de gemeenten en als leidraad voor het toezicht op de
provincies. Geen bezwaar te hebben tegen het in een later stadium
toevoegen van toetspunten voor de verordeningen door het vakberaad
Gemeentefinanciën.

2. In te stemmen met het op korte termijn voeren van een brede discussie
over de plaatsbepaling en het ambitieniveau van het financiële toezicht.

3. Geen bezwaar te hebben tegen de paragraaf weerstandsvermogen als
toezichtthema voor 2004, met dien verstande dat geen directe bemoeienis
vanuit de Kamer wordt verondersteld. Voor het inbrengen van jaarlijkse
thema’s in het financieel toezicht ontbreekt namelijk een wettelijke
grondslag. Het suggereert een ministeriële verantwoordelijkheid anders
dan die van systeemverantwoordelijke.

4. Met inachtneming van het gestelde onder punt 3 geen bezwaar te hebben
tegen het onderwerp ‘staatssteun’ als specifiek aandachtspunt bij de
toetsing van de paragraaf weerstandsvermogen.

5. Conform het gestelde onder punt 3 in te stemmen met Europese subsidies
als gezamenlijk toezichtthema voor 2004.

4.
Tekorten middelen ELM
2004-2007

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het feit dat voor de uitvoering van het economisch beleid,

zoals verwoord in het collegeprogramma 2003-2007 op enkele onderdelen geen
afzonderlijke dekking in het financiële kader is geregeld.

2. opdracht te geven aan de Directieraad om bij de uitwerking van de Kaderbrief 2004
met financiële voorstellen te komen voor de onderdelen ‘herstructurering van
bedrijfsterreinen’ en ‘regionale economische stimuleringsprogramma’s’ waardoor
deze conform de opdracht in het collegeprogramma kunnen worden uitgevoerd.
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5.
Motie 6a-1, buslijn 602 Het college besluit:

1. Routevariant 3, een scholierenbusverbinding Schagen – Anna Paulowna
via ’t Zand (3 ritten in de ochtend en 3 in de middag op doordeweekse
dagen met uitzondering van schoolvakanties), met ingang van schooljaar
2003-2004 op te nemen in de dienstregeling.

2. GS besluit de bruto kosten ad €  23.000,-- voor 2003 ten laste van het
reguliere ov-budget te brengen. De voor 2004 en volgende jaren benodigde
middelen mee te nemen in de begrotingsvoorbereiding van die jaren.

3. Alvorens het besluit uit te voeren de mening te horen van de
vakcommissie.

6.
Westelijke Randweg
Beverwijk

Het college besluit:
1. De Westelijke Randweg Beverwijk aan te wijzen als een provinciale weg;
2. Het tracé van de Westelijke Randweg vast te stellen conform het voorlopig

ontwerp;
3. De totale kosten voor het project taakstellend te bepalen op € 29,5 miljoen,

inclusief grondaankopen en onderhoud voor een periode van minstens tien jaar;
4. Het project te promoveren naar de realisatiefase van het provinciaal

Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2003-2007 en dit te effectueren bij de
Actualisatie van het PMI in samenhang met het voorjaarsbericht.

5. De weg via een ‘Design and Build methode’ aan te besteden;
6. De aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk te starten voor 1 januari 2004;
7. De aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk te voltooien voor 1 januari 2006;
8. De bijdragen van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en Corus van in

totaal  € 18,2  miljoen voor de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk te
reserveren;

9. De eigen provinciale bijdrage van in totaal  € 11,34 mln te dekken uit de in de
begroting opgenomen middelen ter dekking van kapitaalslasten.

10. Het presidium van Provinciale Staten te vragen dit besluit gelijktijdig met de
kredietaanvraag voor de aanleg van de Westelijke Randweg Beverwijk als
onderdeel van de actualisatie van het Provinciaal Meerjarenprogramma
Infrastructuur 2003 – 2007 op 13 juni 2003 voor te leggen.

7.
Plan van aanpak
ontwikkelingsbeeld NHN
(periode mei t/m oktober)

Het college besluit in te stemmen:
-met inliggend plan van aanpak (PvA) ontwikkelingsbeeld Noord-Holland
Noord (periode mei t/m oktober 2003)
-met de instelling van de (nieuwe) bestuurlijke stuurgroep bestaande uit de
gedeputeerden:
H.M. Meijdam, A.Moens, H. Schipper en namens de directie de heer T.
Kampstra
-het plan van aanpak ter informatie voor te leggen aan  PS
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8.
Vergadering Algemeen
Bestuur/ DB IPO op 5 juni
2003

Het college besluit  (met kanttekeningen) in te stemmen met de voorstellen zoals
vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO op 5 juni 2003.

9.
Kaderbrief 2004 Het college besluit:

1. In te stemmen met de concept-kaderbrief 2004 (met wijzigingen) waarin de
begrotingsopzet, de inhoudelijke en financiële kaders voor 2004 zijn opgenomen;

2. Te kiezen voor de opzet van de programmabegroting waarin in principe de
hoofdfuncties van de huidige begroting als programma worden aangewezen;

3. Na de vaststelling van de programmabegroting 2004 (door PS in november 2003)
de vastgestelde productenraming 2004 aan Provinciale Staten ter kennisname voor
te leggen;

4. De concept-kaderbrief 2004 toe te zenden aan Provinciale Staten voor bespreking
tijdens het beleidsdebat op 16 juni 2003.

10.
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.
− Realisatie windturbine nabij gemaal Helsdeur te Den Helder
− Bouw van een bibliotheek en 40 woningen aan de Kervelstraat te Krommenie,

gemeente Zaanstad
− Plaatsen van een antennemast aan de Zeeweg nabij nr. 26, gemeente Bloemendaal
− Bouwplan Oosterkerk, gemeente Hoorn  (gedeputeerde Schipper neemt bij dit punt

niet deel aan de besluitvorming)
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Centrum Oostzaan, gemeente Oostzaan  (gedeputeerde Moens neemt bij dit punt

geen deel aan de besluitvorming)
− Bangert en Oosterpolder, gemeente Hoorn
− Nieuwendijk-Kalverstraat e.o. , gemeente Amsterdam, stadsdeel Centrum
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Recreatiegebied De Liede, gemeente Haarlemmermeer

11.
Goedkeuring onthouden aan
bestemmingsplan
Koepelbesluit gemeente
Haarlemmermeer

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Koepelbesluit.

12.
Provinciale rapportage
nulmetingen
professionalisering
handhaving

Het college besluit:
1. om  de “Rapportage nulmetingen uit de provincie Noord-Holland” in het

kader van de professionalisering van de milieuhandhaving vast te stellen.
2. het rapport aan het IPO Portefeuillehoudersoverleg Handhaving aan te

bieden zodat de bestuurlijk vastgestelde rapportage van de provincie
Noord-Holland vervolgens, als onderdeel van de landelijke rapportage,
door het IPO kan worden aangeboden aan de staatssecretaris van VROM,
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drs. P.L.B.A. van Geel.

13.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit:
1. Holland Symfonia te Amsterdam in haar bezwaar te ontvangen voor zover dit

bezwaar is gericht tegen het bestreden besluit;
2. dit bezwaar ongegrond te verklaren;
3. Holland Symfonia niet in haar bezwaar te ontvangen voor zover dit bezwaar is

gericht tegen het (ontbreken van) beleid.

14.
Voortgangsrapportage Kop en
Munt 2002

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de door de Stuurgroep Kop en Munt en het

portefeuillehouders-overleg Economische Zaken van het Gewest Kop van Noord-
Holland geaccordeerde voortgangsrapportage 2002 van het RES-programma Kop
en Munt;

2. De voortgangsrapportage ter kennisname voor te leggen aan de Statencommissie
Economie, Landbouw en Openluchtrecreatie, waarna de rapportage zal worden
toegezonden aan alle colleges, gemeenteraden, statenleden, betrokken ministeries
en bedrijfsleven;

3. Kennis te nemen van het feit dat de middelen voor het regionaal economisch
stimuleringsprograma (RES) Kop en Munt zijn geregeld tot 2003, terwijl
commitment met de regio is aangegaan tot 2006.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4,14
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7,8,9,10,11
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 1, 2, 3
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 13
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 5,6
K. van Rijn tel. (023) 514 4045 12

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. 03-06-2003 openbaar
Datum:03-06-2003


