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Onderwerp Besluit

1.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit:
1. Burgemeester en wethouders van Langedijk in hun bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 29 april 2003 (2003-16420) te handhaven.

2.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit:
1. De Molenstichting Zeevang te Koedijk in haar bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 29 april 2003 (2003-16420) te handhaven.

3.
Heroverweging ingevolge de
Algemene bestuursrecht

Het college besluit:
1. Burgemeester en wethouders van Noorder-Koggenland in hun bezwaar te

ontvanggen;
2. Het  bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 29 april 2003 (2003-16420) te handhaven.

4.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit:
1. Het bestuur van de stichting O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo in haar bezwaar te

ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 29 april 2003 (2003-16420) te handhaven.

5.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht

Het college besluit:
1. Het parochiebestuur Sint Jan de Doper te Noord-Scharwoude in haar bezwaar te

ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. De bestreden beslissing van 29 april 2003 (2003-16420) te handhaven.

6.
Heroverweging ingevolge de
Algemene bestuursrecht

Het college besluit:
1. Het parochiebestuur van de H. Urbanus te Ouderkerk aan de Amstel in haar

bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar gegrond te verklaren;
De bestreden beslissing van 29 april 2003 (2003-16420) te handhaven en te bepalen dat
de restauratie van de eerste fase van de H. Urbanuskerk te Ouderkerk aan de Amstel en
het daarin opgenomen Vollebrecht-orgel wordt opgenomen op het PRUP 2004-2009.

7.
Gereedkomen Integrale Toets
voor het Ontwikkelingsbeeld
Noord-Holland Noord en het
advies van de Cie voor de
Milieueffectrapportage

Het college besluit:
– kennis te nemen van het rapport Integrale toets voor het Ontwikkelingsbeeld

Noord Holland Noord;
– kennis te nemen van het advies van de Commissie MER over de kwaliteit van dit

rapport op basis van de door ons opgestelde richtlijnen (GS dd 24-09-2003);
– kennis te nemen van de door de Commissie opgestelde aanbevelingen voor de

doorwerking;
– op korte termijn aan te geven hoe de resultaten van het rapport en advies zullen

doorwerken in het concept ontwikkelingsbeeld.
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1. 
8
Vermogenstoets
gesubsidieerde instellingen

Het college besluit:
1. Dat de per 1 januari 2003 ingevoerde subsidiecriteria waaronder het

behoeftecriterium (de zg. ‘vermogenstoets’) geen invloed zullen hebben op eerder
door provinciale staten of ons college gedane toezeggingen of genomen besluiten,
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bij deze toezeggingen of besluiten is bepaald;

2. Kennis te nemen van de voorlopige opbrengsten in 2003 ad € 121.000 in relatie tot
de verwachte besparing voor 2003 ad € 900.000.

3. Besluitvorming met betrekking tot de subsidieverstrekking 2003 voor de
steunfunctie-instellingen Primo en Multiple Choice op te schorten tot de uitkomst
van de audit bekend is;

4. Provinciale staten bij het Najaarsbericht 2003 te informeren omtrent het onder 2
genoemde verschil, dit verschil af te ramen en dekking voor dit verschil af te
wegen bij het Najaarsbericht.

9.
Deelnemingenverslag over
2002

Het college besluit:
a. Het deelnemingenverslag over 2002 vast te stellen;
b. Het deelnemingenverslag ter bespreking toe te zenden aan het presidium met de

mededeling dat het verslag in voorgaande jaren werd besproken in de commissie
FBO en de Rekeninggencommissie

c. Het verslag aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe te
zenden als zijnde een onderdeel van de jaarrekening 2002.

10.
Conceptvoordracht
Actualisatie UNA-projecten
2003

Het college besluit:
1. In te stemmen met de conceptvoordracht Actualisatie UNA-projecten 2003 met als

ontwerp PS-besluit:
a. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de UNA-projecten

en in te stemmen met de geactualiseerde plannen van aanpak voor de
projecten
-   Zeepoort IJmond;
-   ISV Noord-Holland 2005-2010;
-   Noord-Holland Maritiem / Water als economische drager
-   Investeringsimpuls Openluchtrecreatie.
-   Programma Sociaal Culturele Infrastructuur

b. De termijn waarop de overige financiering van het project Ilperveld
schriftelijk gegarandeerd moet zijn te verlangen tot 1 januari 2006.

2.    de conceptvoordracht ter bespreking toe te zenden aan Provinciale Staten;

11.
Meta-evaluatie FINH Het college besluit:

1. De ontwerpvoordracht Meta-evaluatie FINH vast te stellen;
2. De ontwerpvoordracht te zenden aan Provinciale Staten.

12.
Legestarieven provincie
Noord-Holland 2004

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit tot wijziging

van diverse in de voordracht genoemde legestarieven en intrekking van de
legestarieventabel 2003 en vaststelling van de legestarieventabel voor 2004.

2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit te zenden aan het presidium
met het verzoek dit te behandelen ter voorbereiding op het vaststellen van de
agenda van zowel de statencommissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie als
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provinciale staten
3. Na vaststelling door provinciale staten van de legestarieven voor 2004 de

tarieventabel voor 2004 te publiceren in het Provinciaal blad en diverse dagbladen.

13.
Vaststelling tarief provinciale
opcenten per 1 april 2004

Het college besluit:
1. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit tot wijziging van het tarief van

de provinciale opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting van 42,7
naar 52,7 opcenten met ingang van 1 april 2004 in principe vast te stellen en deze
voor te leggen aan de vergadering van provinciale staten van 8 december 2003.

2. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit te zenden aan het presidium
met het verzoek dit te behandelen ter voorbereiding op het vaststellen van de
agenda van provinciale staten.

3. Na vaststelling door provinciale staten het besluit te publiceren in het Provinciaal
blad.

14.
Tarieven nazorgheffing
stortplaatsen 2004 en
begroting nazorgfonds
gesloten stortplaatsen 2004

Het college besluit:
1. De Tarieventabel 2003 te vervangen door de “Tarieventabel 2004, behorende bij

en deel uitmakende van de Verordening op de heffing en de invordering van de
nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999” vast te stellen.

2. De begroting voor het jaar 2004 van het “ Fonds nazorg gesloten stortplaatsen
Provincie Noord-Holland” vast te stellen.

3. De ontwerpstatenvoordracht en het ontwerpbesluit te zenden aan het presidium
met het verzoek dit te behandelen ter voorbereiding op het vaststellen van de
agenda van zowel de statencommissie Financiën en Bestuurlijke Organisatie (ter
behandeling) en de statencommissie voor Milieu (ter kennisname) als provinciale
staten.

4. Na vaststelling door provinciale staten van de heffingstarieven voor 2004 de
tarieventabel voor 2004 te publiceren in het Provinciaal blad.

15.
Motivering/ toelichting
zaaglijn voorstellen nieuw
beleid

Het college besluit:
a. In de op te stellen Memorie van Antwoord (MvA) aan te geven dat de ontwerp-

programmabegroting een volledige opsomming van onze voorstellen voor nieuw
beleid bevat (boven én onder de zaaglijn) en dat GS een politiek-bestuurlijke
afweging hebben gemaakt ten aanzien van plaatsing onder of boven die zaaglijn.

b. De op pagina 24 en 25 van de beleidsbegroting genoemde ‘voorstellen onder de
zaaglijn’ te voorzien van een inhoudelijke omschrijving; en door middel van de
MvA deze omschrijving ter kennis te brengen van Provinciale Staten ten behoeve
van hun vergadering op 10 november 2003.

16.
Structureel maken extra
middelen ten behoeve van
Zorgvragersparticipatie

Het college besluit:
1) In te stemmen met het voorstel om voor 2004 de dekking van de extra

middelen ten behoeve van de zorgvragersparticipatie ad € 357.978
(exclusief indexering) te realiseren ten laste van de post Onvoorzien,
inhoudelijk overwegend het PS-besluit, nr 67,  d.d. 21 oktober 2002;

2) In te stemmen met het voorstel om vanaf 2005 deze extra middelen ad
€ 357.978  (exclusief indexering) structureel op te nemen in de begroting
ten laste van de Algemene Middelen, inhoudelijk overwegend het PS-
besluit, nr 67,  d.d. 21 oktober 2002
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17.
Grondstoffenbeleid Het college besluit:

1. In te stemmen met de Nota van Beantwoording Bouwgrondstoffenplan;
2. In te stemmen met het Bouwgrondstoffenplan van de provincies Noord-Holland,

Zuid-Holland en Flevoland;
3. In te stemmen met de aanbiedingsbrief met betrekking tot onder 1) en 2)

genoemde stukken aan Provinciale Staten;
4. In  te stemmen met het opstellen van een uitvoeringsprogramma (Grondstoffen

Regulerend Implementatie Programma GRIP) met als inzet een integrale
benadering die rekening houdt met bestaande en in voorbereiding zijnde
initiatieven en de regionale economie.

18.
GS-standpunt “Evenwichtig
omgaan met Water”
(uitwerking hoofdlijnen WB
21, Collegeprogramma 2003 –
2007)

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de binnengekomen reacties binnen de schriftelijke

commentaarronde voor de deelstroomgebiedsvisie Noorderkwartier (bijgevoegd
Ambtelijke concept-Nota van Antwoord).

2. De ONTWERP-beleidsnota “Evenwichtig omgaan met water” op hoofdlijnen te
toetsen en vrij te geven voor bespreking met Provinciale Staten,
samenwerkingspartners en betrokkenen.

3. De ONTWERP-beleidsnota “Evenwichtig omgaan met water” op basis van
genoemde besprekingen uit te werken als:

a. Basis voor de uitwerking van het Collegeprogramma én de landelijke & regionale
afspraken gemaakt binnen WB21 in het algemeen en met de provincies Utrecht en
Zuid-Holland als ook de betrokken waterbeheerders op deelstroomgebiedsniveau
in het bijzonder.

b. Beleidskader voor de verdere besluitvorming over de regionale uitwerkingen van
de wateropgaven en het ruimtelijk inpassen van gekozen maatregelen. Dit tot aan
het vaststellen van het Waterhuishoudingsplan-3.

c. Vertrekpunt voor verdere beleidsvorming over het nut en de noodzaak van
calamiteitenberging. De provincie gaat verkennen hoe zij met betrokkenen tot een
aanpak hierover kan komen.

d. Bouwsteen voor het opstellen van het Waterhuishoudingsplan-3, dat uiterlijk 2006
moet zijn vastgesteld. Deze termijn is conform de wettelijke herzieningsplicht én
sluit aan op de afspraken van Nationaal Bestuursakkoord Water als ook de
Europese Kaderrichtlijn Water.

e. Uitgangspunt voor het opstellen van de definitieve Nota van Antwoord, die naar
aanleiding van de schriftelijke commentaarronde over de deelstroomgebiedsvisie
Noorderkwartier wordt opgesteld.

4. In te stemmen met de bijgevoegde concept-aanbiedingsbrief aan Provinciale
Staten.

19.
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 hotel aan de Geestersingel c.a. te Alkmaar,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Hobrede-Oosthuizen 2003’ , gemeente

Zeevang,
– Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Kwadijk 2003, gemeente Zeevang,
– Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Middelie 2003, gemeente Zeevang,
– Bestemmingsplan ‘Warder 2003’, gemeente Zeevang,
– Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Beets 2003, gemeente Zeevang,
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– Bestemmingsplan ‘N201’, gemeente Amstelveen,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Zuidwest Kwadrant 2002, stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
− Raaks, gemeente Haarlem

20.
Aanbesteding accountancy Het college besluit:

a. In het kader van de aan te besteden accountantsfunctie de voorliggende onderdelen
van het bestek waaronder het programma van eisen en wensen en de
gunningscriteria goed te keuren;

b. De portefeuillehouder Financiën te machtigen de overige onderdelen van het bestek
vast te stellen en aan PS aan te bieden;

c. Kennis te nemen van de door het Presidium van PS voorgestelde werkwijze
betreffende de inbreng van PS bij de aanbesteding, te weten dat een aantal leden
van de commissie FBO zal worden betrokken bij het keuzeproces voor de nieuwe
accountant;

d. Daartoe aan de commissie FBO op 28 oktober 2003 het complete bestek voor de
aanbesteding ter goedkeuring voor te leggen;

e. Namens het college plaats te nemen in de beoordelingscommissie de
portefeuillehouder Financiën, het afdelingshoofd FEZ, de concerncontroller en het
bureauhoofd Financiële Administratie.

21.
Fietsbrug Geniedijk/ A4:
risico verlies toegezegde
subsidie

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het feit dat door het overschrijden van de termijn van een

subsidiebeschikking met betrekking tot de bouw van een fietsbrug over de A4, als
onderdeel van een recreatieve verbinding over de Geniedijk, een door het ministerie
van LNV toegezegde bijdrage van maximaal € 2,04 miljoen dreigt te vervallen ;

b. De minister van LNV te informeren en gelijktijdig in een brief te verzoeken de
beschikkingstermijn te verlengen tot uiterlijk 20 oktober 2005;

c. Separaat aan het onder c. gestelde bij de regiodirecteur Noord-West van het
ministerie van LNV een verzoek om uitbetaling in te dienen, waarbij als
tegenprestatie de definitieve gunning door de provincie aan de aannemer wordt
overlegd.

22.
Handhavingrapportage
Mileubeheer &
Bodemsanering voer 2002

Het college besluit:
- Kennis te nemen van de handhavingrapportage van de afdeling Milieubeheer &

Bodemsanering;
- Aan het presidium van Provinciale Staten te verzoeken dit besluit ter kennisneming

te agenderen voor de statencommissie Natuur, Landschap, Openluchtrecreatie,
Water en Milieu.

23.
Heroverweging op bezwaar
Arriva Personenvervoer
Nederland B.V.

Het college besluit conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie de bezwaarde
te ontvangen in haar bezwaar, de bezwaren ongegrond te verklaren en de bestreden
besluiten te handhaven onder gelijktijdige verbetering van de gronden.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:
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M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 7, , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
E. Klut tel. (023) 514 40 83 18, 21
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 17,2,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 23

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. 07-10-2003 openbaar
Datum:07-10-2003


