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1.
Vergadering AB IPO op 6
februari 2003

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van
het algemeen bestuur van het IPO op 6 februari 2003.

2.
Goedkeuring kostentoedeling-
en omslagklassen-
verordeningen

Het college besluit:
– De besluiten van het voorlopig college van hoofdingelanden van het

hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier d.d. 8 januari 2003 tot vaststelling
van de kostentoedelingsverordening 2003, tot vaststelling van de
omslagklassenverordening waterkwantiteitsbeheer 2003 en  tot vaststelling van de
omslagklassenverordening waterkeringenbeheer 2003 in beginsel goed te keuren;

– hun beginselbesluit om advies te zenden aan de statencommissie voor Milieu Water
en Groen (vergadering van 20 februari 2003) en

– indien de commissie positief adviseert de GS-portefeuille waterschapsorganisatie
en waterkeringszorg te machtigen hun beginselbesluit om te zetten in een definitief
besluit en dit besluit bij brief aan het hoogheemraadschap mede te delen;

– in genoemde brief het voornemen uit te spreken om, in overleg met de gemeente
Castricum en het hoogheemraadschap, een reglementswijziging gericht op het
schrappen van de wegentaak van het hoogheemraadschap buiten de bebouwde kom
van de voormalige gemeenten Akersloot en Limmen, voor te bereiden.

3.
Verkoop pand Nieuwe Gracht
7 te Haarlem

Het college besluit:
a. Het pand Nieuwe Gracht 7/Ridderstraat 19 en 20 te Haarlem wordt aan de

Vereniging Hendrick de Keyser te Amsterdam verkocht in verhuurde staat voor een
koopsom van € 1.850.000, waarbij de koper de verplichting wordt opgelegd om de
huurders de gelegenheid te bieden de huur gedurende een periode van 10 jaar onder
gelijkwaardige condities te continueren.

b. De netto opbrengst  van het pand (verkoopsom, minus boekwaarde en bijkomende
kosten), ten bedrage van circa € 1.500.000 zal in de Saldireserve worden gestort.

c. Het restant krediet voor de verbouw van het pand zal bij de overdracht van het pand
vervallen

d. bij de hiervoor genoemde besluiten aan te tekenen dat nog wordt nagegaan of  de
transactie valt binnen het GS-mandaat.

4.
Wijzigen reglement Cees
Korver Prijs

Het college besluit in principe:
1. Het Reglement Cees Korver Prijs te wijzigen, hetgeen onder andere inhoudt dat de

looptijd van de prijs verlengd wordt met de jaren 2004, 2005, 2006 en 2007;
2. Dit besluit en het aangepaste reglement voor advies voor te leggen aan de

statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur en na positief advies de gedeputeerde
Zorg te machtigen dit besluit definitief vast te stellen en hieraan verdere uitvoering
te geven;

3. Na vaststelling, het besluit en de integrale tekst van het reglement Cees Korver
Prijs te publiceren in het Provinciaal Blad en o.a. door middel van een persbericht
hier brede bekendheid aan te geven.
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5.
Standpunt GS over
initiatiefvoorstel Dualisme

Het college besluit:
1. te adviseren vooralsnog niet op maandagen de commissievergaderingen te laten

plaatsvinden.
2. In punt 8 van de voordracht in plaats van :”de commissievergaderingen zijn niet

besluitvormend” op te nemen “de commissievergaderingen zijn initierend en
adviserend”.

3. in artikel 27 lid 1 van het reglement van orde voor de PS-vergaderingen in de
tweede regel na “provinciale staten” de woorden “te weten”  in te voegen.

6.
Herstructering Afvalzorg:
instemming Flevoland met
koop aandelen Afvalzorg
holding

Het college besluit:
1. In  te stemmen met de verkoop van 8,9 procent van de aandelen in Afvalzorg

holding aan de provincie Flevoland tegen de waarde zoals door NIB Capital is
opgesteld

2. In te stemmen met een uitkering van Afvalzorg aan de provincie van € 2.789.478,-
met als gevolg dat de aandelenverhouding tussen Noord-Holland en Flevoland 90-
10 is.

3. De uitkering toe te voegen aan de FINH-middelen
4. De Commissie FSB hierover te horen
5. Bij positief advies van de commissie het besluit na 12 maart her te bevestigen.

7.
Aanbod van de provincies
voor het nieuwe kabinet
(Ambitiedocument/Bestuurs-
akkoord)

Het college besluit:
1. Het college heeft behoefte aan een kort en krachtig document voor het nieuwe

kabinet. Een door het IPO opgesteld ambitiedocument van het IPO acht het college
daar minder geschikt voor. Mocht de meerderheid van de provincies dit niettemin
willen hanteren dan gaat Noord-Holland daarin mee. Dan zal evenwel afgezien
moeten worden van nieuwe toekomstige ruimtelijke visies en dient voor wat jet
jeugdbeleid betreft aangesloten te worden op recent in ZCS-verband gemaakte
afspraken. De tekst van het document spooort daar niet mee.

2. Mevrouw Klijn te mandateren om dit standpunt aan het IPO kenbaar te maken.

8.
Fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal bij
Nigtevecht

Het college besluit:
1. Aan GS van Utrecht mee te delen dat Noord-Holland afziet van verdere deelname

aan de fietsbrug.
2. Na de formele bevestiging van GS van Utrecht om niet bij te dragen aan de verdere

voorbereidings- en investeringskosten het project te beëindigen en het restant van
de reservering van € 590.057,53 in het Fonds Openluchtrecreatie te laten vervallen.

9.
Verdere verzelfstandiging
Groenbeheer

Het college besluit in principe, gelet op zijn besluit van 18 december 2001:
– Tot verdere verzelfstandiging van groenbeheer, door het oprichten van een

Naamloze Vennootschap met de provincie als enig aandeelhouder;
– Uit te gaan van de formele start van de vennootschap per 1 januari 2004;
– De organisatiestructuur van de onderafdeling Groenbeheer te wijzigen zodat één

uitvoeringsorganisatie ontstaat die als opdrachtnemer voor de besturen van de
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recreatieschappen zal werken;
– Over de statutaire uitwerking van de vennootschap en het organisatie- en

formatieplan in juni 2003 te besluiten;
– Bij deze uitwerking aandacht te besteden aan versterking van de aansturing en een

scherper onderbouwing van de gekozen structuur
– Kennis te nemen van de kosten voor realisatie van de NV en deze te betrekken bij

de integrale afweging van het voorjaarbericht 2003 en de begroting 2004.
– De statencommissie OOPO advies te vragen op bovenstaande punten.
– De besturen van de betrokken recreatieschappen te informeren over de

besluitvorming.
– Kennis te nemen van : de nota Rechtsvorm en organisatie ontwikkeling

Groenbeheer.
– Bij planontwikkeling van nieuwe groengebieden door de provincie, Groenbeheer

opdracht te geven de beheerskosten op efficiency te toetsen.
– Mandaat te verlenen aan de GS portefeuillehouder om het besluit, na advies van de

statencommissie OOPO, vast te stellen.

10.
Doorloop Europese functies
gedeputeerde Verburg

Het college besluit in te stemmen met de voortzetting van een viertal Europese functies
door de heer Verburg namens de provincie Noord-Holland inclusief de bestaande (vorm
van ) personele en financiële ondersteuning die daarbij vereist is, te weten;
a. Voorzitter van het netwerk van luchtvaartregio’s: Airport Regions Conference

(ARC)
b. Vice-voorzitter van het netwerk van Europese industriële regio’s (EIRA)
c. Lid van het Comité van de Regio’s
d. Vervangend lid namens de Nederlandse provincies in het bestuur van de

Noordzeecommissie

deze voortzetting loopt door tot per functie een opvolger is benoemd door het nieuwe
college.

11.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer
drs.C.Kruijmer inzake een
subsidiebijdrage aan de
veerbootverbinding Almere-
Huizen

Het college stelt de antwoorden vast.

12.
Onafhankelijke
adviescommissie Convent
Masterplan NZKG

Het college besluit:
– Conform het advies van het Bestuursplatform Masterplan NZKG om geen

onafhankelijke adviescommissie als vervolg op het Convent Masterplan NZKG in
te stellen, maar de huidige maatschappelijke klankbordgroep te handhaven;

– De Stichting Noordzeekanaalgebied SSS en de Milieufederatie Noord-Holland die
beide de provincie aandacht voor dit onderwerp hadden gevraagd, hierover
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schriftelijk te informeren.

13.
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 plaatsen van een antennemast aan de Zeeweg 78, gemeente Bloemendaal,
– Voor het maken van een balkon op de 1e verdieping van het gebouw Korte

Keizersstraat 8-1, stadsdeel Amsterdam-Centrum, gemeente Amsterdam,
– Realisering agrarisch bouwblok op perceel Nieuweweg 22 en 22A te Den Helder,
– Bouwplan Noorderweg 23 te Oudesluis, gemeente Zijpe,
– Voor de bouw van een agrarische woning met kas, Zwaagdijk 215, gemeente

Wervershoof,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan De Hallen e.o., stadsdeel Oud-West, gemeente Amsterdam,
– Bestemmingsplan Tolbrug, 1e herziening, gemeente Diemen,
– Vastgesteld uitwerkingsplan ‘Winkelcentrum Centrumgebied Weidevenne 2002’,

gemeente Purmerend,

14.
Heroverweging ingevolge de
Awb, Hogere waarden
Boekelermeer

Het college besluit conform het advies van de Hoor- en adviescommissie:
1. De Bewonerscommissie Westdijk en de bewoners van Westdijk nrs. 11, 12, 12a,

15, 15a en 27 niet in hun bezwaren te ontvangen;
2. De bezwaren van de bewoners van Westdijk nrs. 13, 14, 14A, 16, 16A, 17, 19, 20,

21A, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en Boekelerweg 3 gegrond te verklaren voor zover de
bezwaren zich richten tegen motivering van het besluit en voor het overige
ongegrond te verklaren;

3. De bestreden beslissing van 2 juli 2002, nr. 2002-23844 in stand te laten met een
verwijzing naar de motivering van het besluit zoals deze namens ons is verwoord
tijdens de hoorzitting.

15.
Monitoring streekplannen
Gooi- en Vechtstreek en
Kennemerland

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de monitoring van de streekplannen Gooi & Vechtstreek en

Kennemerland.
– De monitoring ter kennisneming in te brengen in de vergadering van de Commissie

ROB van 20 februari 2003

16.
Machtiging Het college besluit tot het machtigen van ambtenaren van de gemeente Amsterdam,

1. om het college te vertegenwoordigen bij de (voorzitter van de ) Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij bezwarencommissie voor de
periode van 1 februari 2003 tot 1 augustus 2003.

2. om brieven (zoals verweerschriften) en stukken die verband houden met procedures
onder 1., te ondertekenen en in procedure te brengen

17.



OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 4 februari 2003

5

Onderwerp Besluit

Samenvatting evaluatie
beleidsperiode 1997-2001 en
aanzet nieuw
consumentenbeleid zorg 2004-
2008

Het college besluit ter kennisgeving aan te nemen van de inliggende notitie, bestaande
uit een samenvatting evaluatie beleidsperiode 1997-2001 van het
patiënten/consumentenbeleid Noord-Holland en de toekomstige lijnen
consumentenbeleid zorg 2004-2008 en voor te leggen aan de Statencommissie Zorg,
Welzijn en Cultuur van 26 februari 2003.

18.
Prijs Europees jaar van
mensen met een handicap

Het college besluit:
1. In het kader van het Europees jaar van mensen met een handicap eenmalig de prijs

“De gewoonste zaak” in te stellen;
2. Het reglement voor de prijs “De gewoonste zaak” vast te stellen;
3. Het prijzengeld vast te stellen op maximaal € 25.000,-;
4. Het reglement ter kennisgeving voor te leggen aan de Statencommissie Zorg,

Welzijn en Cultuur in haar vergadering van 26 februari 2003;
5. De gedeputeerde Zorg te machtigen voor de verdere organisatie van de prijs.

19.
Verklaring van geen bezwaar
voor het instellen van de
bestuurscommissie uitbreiding
Geestmerambacht

Het college besluit:
1. Een voordracht en ontwerpbesluit in principe vast te stellen ( inhoudende een

verklaring van geen bezwaar voor de installatie van de bestuurscommissie voor de
uitbreiding van het recreatiegebied Geestmerambacht).

2. De statencommissie OOPO advies te vragen over de voordracht en bij positief
advies de voordracht te agenderen voor de vergadering van Provinciale Staten op 7
april 2003.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 1, 6, 7
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 5
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 3,10
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 8, 9 19
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 13, 14, 15
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 4, 17, 18
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 16
L.Zwart tel. (023)  5143528 11, 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.
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