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Onderwerp Besluit

1.
Baggerprogramma Noord-
Hollandse Vaarwegen 2003-
2008

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het feit dat de Noord-Hollandse vaarwegen op dit moment

niet voldoen aan de dieptenormen voor bevaarbaarheid en dat zonder
baggerwerkzaamheden knelpunten voor de scheepvaart zullen ontstaan en
tevens, op langere termijn, overlastschade doordat de waterafvoer in het gedrang
komt.

2. Kennis te nemen van het feit dat er, naast de noodzaak van maatregelen, ook
momentum is voor de aanpak gezien de overeenstemming van betrokken partijen
vastgelegd in de intentieverklaring, getekend d.d. 23 januari 2003, behorend bij
het samenwerkingsprogramma en mogelijkheden voor externe financiering o.a.
uit ICES 2-gelden, waarvoor subsidieaanvragen in volgorde van ontvangst zullen
worden gehonoreerd.

3. In te stemmen met het plan van aanpak Baggerprogramma Noord-Hollandse
Vaarwegen 2003-2008, dat uitgaat van een integrale aanpak uit oogpunt van
waterhuishoudkunde, sanering van vervuiling en het waarborgen van de
mobiliteit over water (m.b.t. vaarwegen onder het technisch beheer van de
provincie Noord-Holland).

4. Bij de vorming van een nieuw college van Gedeputeerde Staten als voorstel in te
brengen jaarlijks een bedrag te reserveren voor  baggerprojecten , waarvan een
aanzienlijk deel  te claimen bij externe partijen en voor het overige structureel
provinciaal budget aan te wenden.

5. Het hoofd van de Afdeling ELM de opdracht te geven zorg te dragen voor een
integrale aanpak conform het plan van aanpak.

6. De bestaande middelen gereserveerd in het meerjarenprogramma PAF 2001-
2005 voor een eerste aanzet aan te wenden .

2.
Besluiten van het bestuur van
het Huis van de Nederlandse
Provincies (HNP) op basis van
evaluatierapport: aanpassing
bijdrage
Randstadsamenwerking
Europa (Regio Randstad)

Het college besluit:
– In te stemmen met het besluit van het HNP-bestuur een office manager aan te

trekken met in achtneming van gemaakte afspraken op het gebied van financieel
beheer, de verdeelsleutel en de coördinatie;

– In te stemmen met het goedkeuren van de vastgestelde HNP -begroting 2003,
inclusief vier begrotingswijzigingen. Dit leidt tot een incidentele ophoging van
de HNP -begroting van € 11.000,- en een structurele ophoging van € 57.289,-,
tezamen een bedrag van € 68.289,-. Het aandeel van de provincie Noord-Holland
in de regio Randstad daarin bedraagt € 8311,- in 2003.

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid P.J.
Bruystens (AOV/OU55+),
over modernisering AWBZ
(scheiding van partners),

Het college stelt de antwoorden vast.
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4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid P. Prins
(GroenLinks) inzake het PEN-
eiland/ Diemer Vijfhoek

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Extra ISV-bijdragen
programmagemeenten

Het college besluit:
•  Ter realisering van extra ISV-projecten het voornemen uit te spreken in

totaal € 6,8 miljoen aan extra ISV-bijdragen te verlenen aan de
programmagemeenten Bussum, Enkhuizen, Haarlemmermeer,
Heemskerk, Heemstede, Hoorn, Heerhugowaard, Huizen, Purmerend,
Velsen en Zandvoort.

•  Aan de genoemde gemeenten te vragen via een tussenrapportage de
voortgang van de uitvoering van het ISV-programma 2000-2005 nader
in beeld te brengen.

•  Te bezien op welke wijze de noodzakelijke besluitvorming in
Provinciale Staten kan plaatsvinden in verband met de extra middelen
en de wijziging van de verordening stedelijke vernieuwing.

•  Juli 2003 in relatie tot de herijking van de ISV-indicaties voor de
notitiegemeenten te bezien of via de inzet van de nog resterende € 2,2
miljoen aan extra ISV-middelen in de notitiegemeenten extra tijdig
uitvoerbare en maatschappelijk urgente projecten kunnen worden
gerealiseerd.

6.
Woningbouwtaakstellingen
voor West-Friesland

Het college besluit:
– De woningbouwtaakstelling voor West-Friesland, zoals die is vastgelegd in de

herziening van het streekplan Noord-Holland-Noord, te verduidelijken maar niet
te verruimen.

– De colleges van burgemeester en wethouders in West-Friesland per brief
hierover te informeren.

7.
Antwoord aan de
Milieufederatie NH inzake
Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord

Het college besluit in te stemmen met het verzenden van een brief.

8.
Bevoorschotting
recreatieschap Spaarnwoude
etc.

Het college besluit:
– De brieven van het recreatieschap Spaarnwoude te beantwoorden, in dier voege,

dat GS het niet eens zijn met hun wijze van toerekenen van de bruto kosten en
met hun veronderstelling dat de netto kosten voor de deelnemers zullen dalen,
doch feitelijk stijgen;

– De overige recreatieschappen en de deelnemende gemeenten van de financiële
gevolgen op de hoogte te stellen;

– Aan PS voor te stellen om de provinciale bijdrage in het tekort in de exploitatie
van recreatieschap Spaarnwoude te verhogen met € 52.500,- en de bijdragen in
de exploitatietekorten voor de overige recreatieschappen tezamen te verhogen
met in totaal € 91.600,- en het totaal van deze bedragen, groot € 144.100,-, te
betrekken bij de integrale afweging in het kader van het Voorjaarsbericht 2003.
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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 veranderen en vergroten van het perceel Zwanenburgwal 286-288-290,

stadsdeel Amsterdam-Centrum, gemeente Amsterdam
– Voor de bouw van 22 appartementen c.a. aan de Luxemburglaan, gemeente

Beverwijk
– Voor het maken van een dakopbouw op de woning Rietvoorn 16 te Krommenie,

gemeente Zaanstad
– Voor het maken van een dakopbouw op de woning Bittervoorn 13 te Krommenie,

gemeente Zaanstad
– Voor de bouw van een woning aan het Daalmeerpad 13 te Sint-Pancras, gemeente

Langedijk
– Voor de bouw van een loods aan de Vijfhuizerweg 799, te Vijfhuizen, gemeente

Haarlemmermeer
– T.b.v. het wijzigen van stallingboxen voor paarden aan de Zijlweg, achter nr. 274,

gemeente Haarlem
– Voor het vervangen van een woning en een berging aan de Diemerzeedijk 38-39,

Stadsdeel Zeeburg, gemeente Amsterdam
– Voor het afmeren van een kinderopvangboot en het realiseren van parkeerplaatsen

en buitenruimten nabij de Veldbloemenweg 6a te Zaandam, gemeente Zaanstad
– Voor de bouw van een bedrijfswoning met garage/berging aan de Loodsweg 21 te

Wormerveer, gemeente Zaanstad
– Voor de reconstructie van de Kanaaldijk te Koedijk, gemeente Langedijk
– Realiseren van plot E van Beukenhorst Zuid, gemeente Haarlemmermeer
– Bouw bedrijfsruimte aan de Donkereweg 7, gemeente Heerhugowaard
– Uitbreiden van kantoor- en woonruimte aan de Buiksloterdijk 240, Stadsdeel

Amsterdam-Noord
– Verbouw/restauratie van het pand aan de Noorddijkerweg 120 te Ursem, gemeente

Wester-Koggenland
– Oprichten van 19 woningen en parkeergarage voor 10 auto’s aan de Fokke

Simonszstraat 72-74/Lijnbaansgracht 365-372, Stadsdeel Amsterdam-Centrum
– Bouwplan Manege aan de Kerkebuurt 140 te Berkhout, gemeente Wester-

Koggenland
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Zwaagdijk oost Bedrijventerrein WFO-ABC, Wervershoof
– Bestemmingsplan Droste Thorbeckekwartier, gemeente Haarlem

10.
Toepassing Aanpassing van
artikel 6, lid 4 van de
Wegenverordening Noord-
Holland

Het college besluit:
1. In principe toepassing te geven aan artikel 6, lid 4  van de Wegenverordening

Noord-Holland, namelijk de verbodsbepalingen vermeld in artikel 6, lid 1, sub a en
c van de Wegenverordening Noord-Holland zijn niet (meer) van toepassing op de
in deze provincie gelegen wegen, wegvakken of weggedeelten die zich bevinden
buiten de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet voor zover deze worden
onderhouden of beheerd door – dan wel krachtens inrichting of reglement onder
toezicht staan van – de in deze provincie gelegen gemeenten;

2. De gemeenten verzoeken om hun commentaar betreffende het principe besluit te
geven.
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11.
Verslag studiereis
ouderenzorg & wonen
Denemarken

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het verslag van de studiereis ouderenzorg & wonen naar

Denemarken, die van 5 februari tot en met 8 februari jl. heeft plaatsgevonden
– Het verslag toe te zenden aan de statencommissie ZWC

12.
Herijking notitiegemeenten Het college besluit akkoord te gaan met het uitvoeren van de herijking van het ISV voor

de notitiegemeenten conform het plan van aanpak .

13.
Ter inzage legging vastgesteld
streekplan NHZ

Het college besluit:
1. Conform artikel 4a lid 8 WRO het streekplan NHZ zo spoedig mogelijk

bekend te maken.
2. Ter inzage te leggen de volgende op 18 februari door PS besproken

stukken:
•  het besluit tot vaststelling van het streekplan;
•  het gewijzigd ontwerp streekplan;
•  zowel de gewijzigde als de door PS aanvaarde wijzigingen op de

gewijzigde streekplankaart;
•  de voordracht en
•  de aangenomen amendementen en moties.
Hierbij aan te geven wanneer de eindversie beschikbaar komt.

3. Conform artikel 4a lid 9 WRO de onder 2. genoemde stukken vergezeld
van een aanbiedingsbrief te verzenden aan de Minister van VROM.

4. Conform het PS-besluit d.d. 18 februari de amendementen en nog
noodzakelijke  technisch/inhoudelijke en/of redactionele aanpassingen in
de loop van maart/ april 2003 in het gewijzigde ontwerp-streekplan te
verwerken.

5. De eindversie (tekst en kaarten) van het streekplan vast te stellen medio
april 2003 en voor een ieder op aanvraag beschikbaar stellen.

6. Als kostprijs (tevens verkoopprijs) vast te stellen van de nu ter inzage te
leggen set (exclusief kaarten) € 22,- en van de gedrukte eindversie
(inclusief kaarten) € ..,- (PM).

7. De Minister van VROM, de besturen van de gemeenten en waterschappen,
de indieners van bedenkingen, de leden van de Statencommissie ROB en
de leden van de PPC van deze procedure op de hoogte te stellen middels
inliggende brieven.

14.
Participatie in projecten van
het Europese Interreg III-
programma

Het college besluit:
a. Deel te nemen in het project NETA II als partner;
b. De voorbereiding voor het project Optimum II/Rapit ter hand te nemen;
c. De Noord-Hollandse deelprojecten uit Quality of coastal towns II via de RES en

Deelverordening Toerisme uit te voeren en af te zien van het lead partnerschap van
het project binnen het Interreg-programma;

d. Voor de projecten genoemd onder a en b. genoemd in te stemmen met
cofinanciering van :
NETA II: de deelname kosten van € 10.000 per jaar ten laste van de reguliere
beleidsbegroting op het gebied van ruimtelijke ordening
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Optimum II/Rapit: de voorbereidingskosten van € 7.500 ten laste van de reguliere
beleidsbegroting op het gebied van verkeer en vervoer;

e. De voor het project genoemd onder c., alsmede voor het project SOS II, resterende
in het Fonds Economische Ontwikkeling gestorte gelden in dit fonds te handhaven;

f. De portefeuillehouder Europa en de betrokken vakgedeputeerde te machtigen, en
zonodig het betreffende afdelingshoofd -voor zover noodzakelijk - voor deze
projecten indieningsvoorstellen, deelnameverklaringen of partnercontracten en
dergelijke te ondertekenen of bijdragen te verlenen;

g. Dit besluit te bespreken in de statencommissie ELE en ter kennisname te brengen
van de statencommissies WVV en ROB.

15.
‘Werkplan 2003’met de
Poolse provincie Pommeren
(Pomorskie)

Het college besluit (in het kader van de uitvoering van de Motie 55-15 d.d. 6/11/2000 en
op basis van het GS-besluit nr. 18 d.d. 7/01/2003):
– In te stemmen met het ‘Werkplan 2003 Noord-Holland – Pommeren’
– Aan J.H.J. Verburg, de portefeuillehouder Economische Zaken en Europa, het

mandaat te verlenen om namens de Gedeputeerde Staten het ‘Werkplan 2003
Noord-Holland – Pommeren’ samen met de vertegenwoordigers van de Poolse
provincie te ondertekenen.

16.
Vaststelling jaarrekening 2002
NV
Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland (NVO)

Het college besluit de jaarrekening 2002 van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-
Holland in zijn hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap op  grond van
artikel 16 lid 6 van de statuten vast te stellen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 8, 10, 16
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 2, 14, 15
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3, 11
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 1
L.Zwart tel. (023)  5143528 10

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. 04-03-2003 openbaar
Datum:04-03-2003


