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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 6 mei 2003
Onderwerp
1.
Inzet externe adviseurs

2.
IPO-ontwerpbegroting 2004
en meerjarenbegroting 20042007, IPO jaarverslag 2002
(inclusief jaarrekening 2002)

3.
Ontwerpbegroting Randstad
2004 en ontwerpjaarverslag
Randstad 2002

4.
Schriftelijke ronde ten
behoeve van IPO
Portefeuillehoudersoverleg
Milieu dd 24 april 2003
5.
Reactie op brief LNV inzake
programmabudget 2003
gebiedsgerichte inrichting
landelijk gebied

6.
Advies aanvraag toewijzing
zendtijd RTV Noord-Holland

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage ‘onderzoek uitgaven aan externe adviseurs’;
2. Kennis te nemen van de maatregelen die de directieraad heeft ingesteld om de
inhuur van externe adviseurs beter te kunnen monitoren;
3. Onverkort vast te houden aan het protocol voor het inhuren van derden, zoals
vastgesteld in de GS-vergadering van 10 april 2001;
4. De DR op te dragen voor 1 oktober 2003 te rapporteren over de inzet van externe
adviseurs in het eerste deel van 2003; en:
5. Provinciale Staten over deze kwestie te informeren
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorliggende ontwerpbegroting 2004 en de
ontwerpmeerjarenbegroting 2004-2007 van het IPO
2. Het tekort t.o.v. de NH begroting van 2004 mee te nemen bij de voorbereiding van
de begroting 2004
3. In te stemmen met de jaarrekening 2002 van het IPO;
4. In te stemmen met het voorstel van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur
tot bestemming van de diverse saldi;
5. Kennis te nemen het jaarverslag 2002 van het IPO;
6. Het presidium van PS voor te stellen de IPO-ontwerpbegroting 2004 en
meerjarenbegroting IPO 2004-2007 en het IPO-jaarverslag 2002 (inclusief
jaarrekening 2002) te agenderen voor de PS agenda van mei aanstaande

Het college besluit:
– PS voor te stellen kennis te nemen van het ontwerpjaarverslag 2002 van de
Randstad
– PS voor te stellen in te stemmen met ontwerpbegroting 2004 van de Randstad
– Het presidium van PS voor te stellen het ontwerp jaarverslag Randstad 2002 en
ontwerpbegroting randstad 2004 te agenderen voor de PS agenda van mei a.s.
Het college besluit (gedeeltelijk) in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de
agenda van het IPO Portefeuillehoudersoverleg Milieu van 24 april 2003.

Het college besluit:
1. de minister een brief te schrijven over de extra bezuinigingen die een verdergaande
temporisering met zich mee brengen van de realisatie van projecten in het landelijk
gebied
2. Dat het renteverlies dat ontstaat door uitstel van terugbetaling van de
voorfinanciering van € 2,8 mln voor het project Geesterambacht wordt gedragen
vanuit het sectorale budget.
Het college besluit:
1. Bijgaande Statenvoordracht en het bijbehorende ontwerp-besluit voorlopig vast te
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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 6 mei 2003
Onderwerp

Besluit

2.
7.
Wijziging
Gemeenschappelijke regeling
luchthaven Schiphol

8.
Vaststelling van de ontwerpjaarrekening 2002

stellen, inhoudende dat
a. Provinciale Staten het Commissariaat voor de Media positief adviseren over de
aanvraag van de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland (SRONH) om
toewijzing van zendtijd op de grond dat door de SRONH wordt voldaan aan de
eisen ingevolge artikel 30 van de Mediawet, met name aan de eis van
“representativiteit”;
b. Provinciale Staten het Commissariaat van de Media ingevolge art. 43, eerste
lid van de Mediawet adviseren om aan de SRONH zendtijd toe te wijzen voor
de periode van 12 augustus 2003 tot en met 12 augustus 2008;
c. Provinciale Staten zich ingevolge art. 43, derde lid van de Mediawet bereid
verklaren om voor de bekostiging van de Stichting Regionale Omroep NoordHolland zorg te dragen en de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde
gelden aanwenden.
Het presidium te verzoeken bijgaande Statenvoordracht en het bijbehorende
ontwerpbesluit te plaatsen op de agenda voor de vergadering van provinciale staten
van 16 juni 2003.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd voorstel van het Algemeen Bestuur van het
Schadeschap luchthaven Schiphol tot wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling luchthaven Schiphol en dit voorstel ter goedkeuring voor te dragen aan
Provinciale Staten;
2. Na aanvaarding door Provinciale Staten van de voorgestelde wijziging daarvan
mededeling te doen aan de secretaris van het Schadeschap luchthaven Schiphol;
3. Zorg te dragen voor opneming in het openbaar register van het uiteindelijke
wijzigingsbesluit, dat tot stand zal zijn gekomen zodra 15 deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling het wijzigingsvoorstel hebben aanvaard.

Het college besluit:
1. De ontwerp-jaarrekening van baten en lasten van de provincie over 2002 met de
daarbij behorende toelichting en bijlage vast te stellen;
2. De ontwerpvoordracht aan Provinciale Staten (c.q. de geleidebrief) met het
ontwerpbesluit bij de rekening in eerste lezing vast te stellen;
3. Bedoelde stukken, gecompleteerd met alle daarbij behorende bijlagen, na
verwerking van de besluitvorming door het college, ten behoeve van de advisering
door de Rekeningencommissie resp. de vaststelling door Provinciale Staten, toe te
zenden aan de Statengriffier;
4. De ontwerpvoordracht ter behandeling te zenden aan de eventueel nieuw in te
stellen commissie Financiën.

9.
Vaststellen jaarrekening 2002 Het college besluit:
van het Fonds nazorg gesloten 1. De ontwerp-jaarrekening 2002 van het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
provincie Noord-Holland, alsmede de daarbij behorende statenvoordracht vast te
stortplaatsen provincie Noordstellen;
Holland
2. De ontwerp-jaarrekening 2002 en voordracht in handen te stellen van de
statengriffier met het verzoek deze voor te leggen om advies, aan de
Rekeningencommissie en vervolgens ter vaststelling aan Provinciale Staten.
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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 6 mei 2003
Onderwerp
10.
Jaarverslag 2002 provincie
Noord-Holland

11.
Motie 6A-1, buslijn 602

Besluit

Het college besluit:
1. De tekst van het jaarverslag 2002 vast te stellen.
2. Het jaarverslag 2002 - samen met de jaarrekening 2002 – aan Provinciale Staten ter
besluitvorming voor te leggen op 16 juni 2003.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de verschillende wijzen waarop een busverbinding tussen
Julianadorp – Schagen via ’t Zand kan worden hersteld met bijbehorend
kostenoverzicht.
2. Besluitvorming over het al dan niet honoreren van een van de voorstellen over te
laten aan het nieuwe college van GS (vóór 1 juni 2003) en eventuele financiële
middelen, vooruitlopend op definitieve regeling in het najaarsbericht, beschikbaar
te stellen onder voorwaarde dat de vakcommissie PS is gehoord en hiervoor een
positief advies heeft gegeven.
3. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over dit besluit.

12.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
– Aanleg rotonde en buslus ter hoogte van de Broekdijk, gemeente Noorderbezwaar artikel 19 WRO c.a.
Koggenland,
– Bouw loods en inrichten terrein aan de Zuiderhazedwarsdijk te Petten ten behoeve
van de Reddingsbrigade St. Maartenszee, gemeente Zijp
– Voor de bouw van een bedrijfswoning, potstal en loods nabij Cypressehout, te
Zaandam, gemeente Zaanstad
– Voor de bouw van 20 appartementen aan het Julianaplantsoen, gemeente
Bennebroek
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Bestemmingsplan “Eerste partiele herziening Westerblokker 1981”, gemeente
Hoorn
− Bestemmingsplan Geleerdenbuurt West 2001, gemeente Den Helder
13.
Bestemmingsplan Eerste
partiele herziening
Westerblokker 1981, Hoorn
(n.a.v. uitspraak Raad van
Staten)
14.
Commissie administratief
beroep. Verslag over 2001 en
2002.
15.
Waterbodemsanering De
Amstel

Het college mandateert de portefeuillehouder tot het nemen van een besluit.

Het college besluit:
1. Het verslag voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het verslag ter kennisgeving aan te bieden aan Provinciale Staten van NoordHolland conform de inliggende voordracht.
Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met het sluiten van aanvullende overeenkomsten in het kader van
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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 6 mei 2003
Onderwerp

Besluit

2.

16.
Besluit met betrekking tot
aanvulling en uitvoering van
het provinciaal Beleidsplan
Jeugdzorg 2003 tot en met
2006

17
Bezwaar milieufederatie
Raamplan BES

de sanering van de Amstel, bedoeld om de mogelijke subsidie die de betrokken
verwerkers kunnen verkrijgen voor het hergebruiken van niet-reinigbare bagger,
evenredig tussen die verwerkers en de provincie te delen.
Akkoord te gaan met ondertekening van de bijgevoegde overeenkomst tussen De
Grondstoffenbank Zuid-Holland en de Provincie, alsmede de overeenkomst tussen
MeerGrond V.O.F. en de Provincie ( de gedeputeerde Milieu is gemandateerd deze
contracten te sluiten en te tekenen).

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. a. de prioriteitenlijst investeringsaanvragen jeugdhulpverlening 2003 vast te stellen
en de hierin opgenomen aanvragen tot het genoemde maximumbedrag te honoreren
ten laste van het hiervoor binnen de doeluitkering jeugdhulpverlening
gereserveerde budget van € 90.800,00;
b. het subsidieplafond voor de instellingen waarvan de aanvraag gehonoreerd is te
verhogen, respectievelijk OC ’t Gooi met € 11.984,00 en het Bureau Jeugdzorg met
€ 53.969,00;
c. de aanvraag van Het Spalier in beraad te houden en Het Spalier om nadere
informatie te vragen;
d. de overige aanvragen af te wijzen.
2. a. de lijst investeringen brandveiligheid vast te stellen en de hierin opgenomen
aanvragen tot het gestelde maximum te honoreren van het door VWS beschikbaar
gestelde bedrag voor brandveiligheid van € 447.218,00;
b. in het kader van noodzakelijk te nemen brandveiligheidmaatregelen het
subsidieplafond te verhogen van de instellingen waarvan de aanvraag gehonoreerd
wordt: Bureau Jeugdzorg met € 45.772,00; Stichting Kardeel met € 145.098,00;
Stichting Vlotbrug met € 91.740,00; Stichting Het Spalier met € 72.019,00;
Stichting OCK met € 71.904,00; Stichting OC ’t Gooi met € 20.684,00.
3. Het provinciaal beleidsplan jeugdzorg 2003 tot en met 2006 en het bijbehorend
financieel kader met bovengenoemde aan te vullen en uit te voeren.
4. Het besluit te publiceren in het Provinciaal blad.

Het college besluit:
– Het advies van de Hoor- en Adviescommissie inzake het bezwaar van de
Milieufederatie tegen het raamplan Bergen-Egmond-Schoorl integraal over te
nemen
– De milieufederatie in haar bezwaar niet te ontvangen;
– De bestreden beslissing van 8 juni 2002, 2002-10260 te handhaven.
– De milieufederatie van het besluit in kennis te stellen.
– Een afschrift van dit besluit te zenden aan het secretariaat van de Hoor- en
adviescommissie.
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OPENBARE BESLUITENLIJST DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN
VAN NOORD-HOLLAND OP 6 mei 2003
Onderwerp

Besluit

18.
Bestemmingsplan
Buitengebied 2002 gemeente
Wieringen

Het college besluit:
het bestemmingsplan Buitengebied 2002 van de gemeente Wieringen goed te keuren,
met uitzondering van:
artikel 18, artikel 22 lid 2 en artikel 37 lid 6 van de voorschriften;
de bestemming woondoeleinden en erf van het perceel Gemeenelandsweg 50;
de bestemming woondoeleinden van het perceel Oosterklief 3;
de bestemming woondoeleinden van de schuur op het perceel Noorderbuurt 5;
de bestemming verkeersdoeleinden van de schuur bij het perceel
Nieuwlanderweg 12;
een deel van de bestemming agrarische doeleinden zonder bebouwing op het perceel
Stroeërweg 19;
reclamant genoemd onder g mee te delen, dat zijn bedenkingen buiten beschouwing zijn
gelaten;
reclamanten genoemd onder a,c,f,h,j,o en p mee te delen, dat hun bedenkingen
aanleiding hebben gegeven aan onderdelen van het plan de goedkeuring te onthouden;
de overige reclamanten mee te delen, dat hun bedenkingen geen aanleiding hebben
gegeven aan enig plandeel de goedkeuring te onthouden;
in verband met artikel 11 lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verklaren dat
de besluiten tot wijziging zoals bedoeld in Artikel 37 lid 1, lid 2, lid 3, lid 4,lid 5, lid
7,lid 8,lid 10,lid 11,lid 13 en lid 14 van de voorschriften niet ter goedkeuring behoeven
te worden aangeboden, tenzij tegen het voornemen tot uitwerking of wijziging één of
meer zienswijzen zijn ingediend;

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
M.Hoenson
R.v.d.Veen
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 5143528

2, 8, 9, 10,
17
1
3, 7, 12, 13, 14, 18
6, 16
4, 5, 11, 15

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. 06-05-2003 openbaar
Datum:06-05-2003

