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Onderwerp Besluit

1.
Vaststellen Beleidsplan
Landschap Waterland 2003-
2006   

Het college besluit in te stemmen met het Beleidsplan Landschap Waterland 2003-2006.

2.
Subsidieaanvragen 2e tranche
Deelverordening WonenPlus
NH 2003 Voortgang
vervolgbeleid WonenPlus

Het college besluit:
1. in te stemmen met de notitie inzake de ontwikkeling van WonenPlus in Noord-

Holland (voortgangsverslag, oktober 2003) en de notitie (bijlage 1) ter kennisname
aan te bieden aan het presidium van Provinciale Staten;

2. alle ingediende aanvragen voor 2003 te honoreren:
– van de gemeente Uithoorn voor het operationele project WonenPlus Welzijn

Uithoorn voor een bedrag van € 12.025,--;
– van de gemeente Haarlemmermeer voor het operationele project WonenPlus

Haarlemmermeer voor een bedrag van € 34.040,25;
– van de gemeente Heerhugowaard voor het operationele project WonenPlus

Heerhugowaard voor een bedrag van € 22.700,--;
– van de gemeente Wieringen voor het initiatief/project WonenPlus Wieringen

voor een bedrag van € 6.800,--;
– van de Stichting WonenPlus Noord-Holland voor het initiatief/project

WonenPlus Den Helder voor een bedrag van € 9.900,--;
– van de Stichting WonenPlus Noord-Holland voor het innovatieve project

Versterking Fundament WonenPlus voor een bedrag van € 10.000,--;
– van de Stichting Samenwerkende Bonden van Ouderen in Noord-Holland

(SBO) voor het project Versterking positie klantvertegenwoordiging
WonenPlus voor een bedrag van € 10.035,--;

– van Stichting SKWO Ouderenwerk Alkmaar voor het project Allochtone
ouderen Alkmaar voor een bedrag van € 10.000,--.

        op basis van de ambtelijke beoordeling (bijlage 2).
3. de subsidieaanvragers, conform het bepaalde in het Mandaatbesluit gedeputeerde

staten 1999 een beslissing op hun subsidieaanvraag te doen toekomen.

3.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden C.P.J. van
Diest, C.A.G.M. van Montfort
en J. Post (CDA), inzake “
Hulp van de provincie bij het
verder ontwikkelen van het
Kennemerstrand “

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Voorstel met betrekking tot
stukkenstroom GS-PS en de
aanwezigheid van GS-leden
bij de staten- en
commissievergaderingen

Het college neemt kennis van de procedureafspraken o.a. voor de stukkenstroom GS/PS
als beschreven in een notitie van mevrouw C. Peters (statengriffier) en H. Oppenhuis de
Jong (provinciesecretaris).

5.
Nieuwe verordening HAC Het college besluit:

a. de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland
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2003, voorzover het zijn eigen bevoegdheid betreft, vast te stellen;
b. het protocol en de werkbeschrijvingen voor de beslissing tot ambtelijke

behandeling van een bezwaarschrift eveneens vast te stellen;
c. de voordracht voor de vaststelling van dezelfde verordening c.a. door provinciale

staten vast te stellen;
d. de voordracht c.a. in handen te stellen van de statengriffier ter agendering in de

vergadering van PS.

6.
Intrekken Delegatiebesluit in
verband met dualisering

Het college besluit aan provinciale staten voor te stellen het Delegatiebesluit Noord-
Holland 2001 in te trekken.

7.
Convenant Informatie Model
Ruimtelijke Ordening 2003

Het college besluit:
a. In te stemmen met het convenant IMRO 2003
b. De IPO-voorzitter (dhr. J. Franssen, Commissaris der Koningin in de provincie

Zuid-Holland) of een door hem aan te wijzen andere vertegenwoordiger van de
provincies te machtigen om namens de provincies het convenant IMRO 2003 te (
laten) ondertekenen.

8.
Streekplanuitwerking
Grondgebied Amsterdam

Het college besluit:
1. De op 28 januari 2003 opgeschorte procedure voor de streekplanuitwerking voor

het Amsterdamse grondgebied voort te zetten;
2. Het ontwerpuitwerkingsplan daarom niet ter visie te leggen;
3. De Provinciale Planologische Commissie advies te vragen over uw voornemen om

het ‘Stuructuurplan Kiezen voor Stedelijkheid’ van de gemeente Amsterdam vast te
stellen als een uitwerkingsplan voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam
zoals bedoeld in hoofdstuk 8 onderdeel 8.5 van het streekplan Noord-Holland Zuid,
exclusief het gebied Westrandscheg/Westrandweg waarvoor een
streekplanherziening wordt opgesteld.

                                           met uitzondering van:
1. Uitspraken in het structuurplan in tekst of op de kaarten over het grondgebied

of het beleid van andere gemeenten, pag. 20, 21, 45, 46;
2. De beleidsuitspraak in het kader van het door Amsterdam te ontwikkelen

locatiebeleid die betrekking heeft op de parkeernorm voor de Zuidas, pag. 60;
3. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het creëren van ruimte aansluitend

op het Westelijk Havengebied door middel van draaiing van de Machineweg
voor te verplaatsen bedrijven als gevolg van de transformatie van
haventerreinen, pag. 45, 60, 65;

4. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het Geuzenbos, die inhouden dat
deze locatie in de hoofdgroenstructuur is opgenomen en nog slechts is
aangewezen als reservelocatie, pag. 45, 60 en plankaart;

5. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op een nieuwe vaarverbinding bij
Zijkanaal F, pag. 60;

6. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het gebied van de
Westrandweg/Westrandscheg, pag. 63, 64, 65.

9.
Deelverordening & UNA
programma
vernieuwingsimpuls

Het collegebesluit:
– In te stemmen met de bijgevoegde deelverordening en het UNA programma

vernieuwingsimpuls openluchtrecreatie.
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openluchtrecreatie – In te stemmen met de bijgevoegde aanbiedingsbrief aan PS (inclusief de nota voor
de statencommissie natuur, landschap, water en milieu), met de volgende
verzoeken:
- De deelverordening vast te stellen.
- Een kapitaalkrediet beschikbaar te stellen van 20 miljoen Euro ten laste van het

UNA compartiment binnen het FINH.
- Bij de eerstvolgende begrotingswijziging het krediet op kasbasis te ramen in de

begroting voor 2004 en de meerjarenraming 2005-2008.
_     Programma en deelverordening in december 2003, aansluitend aan de vaststelling
door provinciale staten van de deelverordening, te publiceren in het Provinciaal Blad.

10.
Agenda Recreatie en Toerisme
2004-2007

Het college besluit:
– In te stemmen met de hoofdlijnen van deze Agenda
– In te stemmen met aanbieding van de Agenda en bijgevoegde Nota’s voor de PS

commissies NLWM en ELE aan te bieden aan Provinciale Staten
– In te stemmen met het vrijgeven van de Agenda voor bespreking met externe

partijen.

11.
Actualisering PMI 2003-2007 Het college besluit het geactualiseerde kasritme PMI 2003-2007 vast te stellen.

12.
Meta-evaluatie Commissie
Beleidsevaluatie:
evaluatierapport
jeugdzorgbeleid

Het college besluit:
1. De ontwerp-voordracht “Meta-evaluatie Beleidsevaluatie jeugdzorgbeleid 1992-

2001” en het ontwerp-besluit in principe vast te stellen;
2. De voordracht en het ontwerpbesluit te zenden aan Provinciale Staten.

13.
Concept-Beleidskader
Jeugdzorg 2004 tot en met
2007

Het college besluit:
a. de Inspraaknota provinciaal Beleidskader jeugdzorg 2004 tot en met 2007 vast te

stellen;
b. in te stemmen met het concept provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004 tot en met

2007 en het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2004, inclusief de ontwerp-
voordracht en het ontwerp-besluit, waarin is aangegeven hoe de middelen voor
jeugdzorg worden ingezet, en in dit kader te besluiten:

c. in 2004 incidenteel uit de gereserveerde middelen voor jeugdzorg een bedrag van
€1.335.000 te bestemmen voor: aanpak wachtlijsten € 700.000;
deskundigheidsbevordering Bureau Jeugdzorg (indicatiestelling, vraagbeleid) €
100.000, kwaliteitsprojecten modularisering € 70.000; cliëntenbeleid € 50.000,
flexbudget Zandbergen en De Bascule € 15.000 en calamiteiten/onvoorzien €
400.000;

d. De ontwerp-voordracht , ontwerp Beleidskader en Inspraaknota te sturen aan
Provinciale Staten
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14.
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.
– Bouw supermarkt te Zuid -Scharwoude, gemeente Langedijk (Deen Vastgoed),
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Partiële herziening Bestemmingsplan Oost’86 (Pekelharinghaven 5 en 6),

Medemblik,

15.
Artikel 19 WRO voor
wijziging functie voormalige
agrarische bebouwing perceel
Zeestedenweg 1, gemeente
Zeevang,

Het college besluit de gevraagde verklaring af te geven en een afschrift te zenden aan
aanvrager van de bouwvergunning.

16.
Beantwoording brief Minister
van BZK inzake
verordeningen ex artikel 216
en 217 PW

Het college besluit een brief aan de minister te verzenden over ondernomen acties.

17.
Evaluatie verbindingszones
beleid

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie provinciaal beleid ecologische verbindingszones

in Noord-Holland.
2. In lijn met de aanbevelingen van de evaluatie een meerjarenprogrammering voor de

realisatie van de verbindingszones op te stellen, in te zetten op het maken van
meerjarenafspraken met de uitvoerende organisaties, de voortgangsbewaking aan te
scherpen en opnieuw de optimale taakverdeling tussen de betrokken partijen vast te
stellen.

3. De evaluatie en het GS-besluit te zenden aan Provinciale Staten

18.
Garantstelling Floriade 2002 Het college besluit:

– Conform GS-besluit van 12 april 1994 de garantstelling voor de Floriade 2002 in
november 2003 uit te betalen aan de gemeente Haarlemmermeer,

– Het bedrag van € 453.780 ten laste te brengen van het Fonds Economische
Ontwikkeling.

19.
Regeling jeugdhulpverlening
Noord-Holland 2004

Het college besluit:
a. De GS-regeling jeugdhulpverlening 2004 vast te stellen.
b. Het Instellingenberaad Noord-Holland schriftelijk te informeren omtrent dit besluit.
c. De regeling na vaststelling bekend te maken in het Provinciaal Blad.

20.
Advies over ontwerp rijksnota
‘Beleidslijn voor de Kust’

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de ontwerp rijksnota ‘Beleidslijn voor de Kust’;
– Bijgevoegde provinciale reactie vast te stellen, met als belangrijkste onderdelen:
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- de provincie adviseert het Rijk de beleidslijn zodanig aan te passen dat met de
keuze voor het handhaven van de huidige veiligheid van buitendijkse gebieden
de reserveringszone voor klimaatverandering in kustplaatsen wordt opgeheven;

- de provincie adviseert het Rijk om bij het vaststellen van de normafslaglijn te
voorkomen dat als gevolg van de zwaardere golfbelasting de grens tussen
binnen- en buitendijk in landwaartse richting opschuift;

- de provincie adviseert het Rijk om in  de aangekondigde beleidslijn voor
buitendijkse gebieden  met praktische oplossingen te komen voor een aantal
knelpunten in Noord-Holland;

– de provinciale reactie niet rechtstreeks naar het ministerie van V&W te geven, maar
op te nemen in de reactie van het Provinciaal Overlegorgaan voor de Kust (POK);

– gedeputeerde Poelmann, in zijn functie van voorzitter van het POK, te machtigen
toe te zien op de doorwerking van de provinciale reactie in de reactie van het POK.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 5,6,
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 4,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1,9,10,18,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7,8,14,1516,
E. Klut tel. (023) 514 40 83 3,20,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 2,12,13,19,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 17,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 11,

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.
Sintenie

Titel:GS-besluitenlijst d.d. 04-11-2003 openbaar
Datum:04-11-2003


