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Onderwerp Besluit

1.
Potentieel UNA-project
Vernieuwingsimpuls
Openluchtrecreatie

Het college besluit:
1. het project Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie in te brengen bij de college-

onderhandelingen en vervolgens te betrekken bij de opstelling van het
Voorjaarsbericht 2003 .

2.
Aanschaf GS-auto Het college besluit tot aankoop van een Volvo S80 op aardgas als nieuwe GS-dienstauto

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid K.W.C.
Breunissen (GroenLinks),
inzake de
intentieovereenkomst
financiering Tweede
Coentunnel / Westrandweg

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Implementatie Europese
Kaderrichtlijn Water t/m 2004

Het college besluit:
1. Tot en met 2004 met gepaste ambitie de verplichtingen van de Europese

Kaderrichtlijn Water (KRW) uit te voeren.
2. Na 2004 de provinciale inzet bij de implementatie van de KRW te heroverwegen.

5.
Handleiding Habitat- en
Vogelrichtlijn

Het college besluit, gelet op het feit dat de notitie “Habitat- en Vogelrichtlijn,  beknopte
handleiding voor gebiedsbescherming in Noord-Holland” reeds in augustus 2002 tot
stand is gekomen en daarna is verspreid , deze notitie voor kennisgeving aan te nemen.

6.
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 vernieuwen van een bedrijfswoning aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 214,

gemeente Wijdemeren,
– Realiseren bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Molenveld II, gemeente

Wieringen,
– Voor de bouw van een agrarische bedrijfswoning op perceel Wijzend 60a te

Nibbixwoud, gemeente Wognum, ten name van de familie Hoogland-Rood,
– Bouw van een tweede woning aan de Middenweg 135 te Nederhorst den Berg,
– Voor het oprichten van een houtzaagmolen en een educatief centrum op het perceel

Kloosterdijk 2 te Monnickendam ten name van Stichting Zaagmolen de
Vriendschap, gemeente Waterland,

– Bouwplan Sportveld Slootdorp, gemeente Wieringermeer,
– Voor de bouw van een basisschool, locatie Zuidpolder-Oost, gemeente Edam-

Volendam,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Rioolwaterzuiveringsinstallatie Amsterdam-West goed te keuren.
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Onderwerp Besluit

7.
Opheffing stuurgroep
IJsselmeer / Markermeer
(STIJM)

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de evaluatie van de “Bestuursovereenkomst inzake

coördinatie en afstemming van aangelegenheden betreffende bestemming,
inrichting en beheer IJsselmeer en Markermeer”; (zie bijlage 1)

– In te stemmen met de conclusie uit het bestuurlijk overleg dat er onvoldoende
redenen zijn de samenwerkingsovereenkomst te verlengen;

– Aan de deelnemers van de overeenkomst voor te stellen de overeenkomst te
beëindigen.

8.
Voortgangsrapportage
huisvesting statushouders van
1 januari 2002 tot en met 31
december 2002

Het college besluit:
– Kennis te nemen van de voortgangsrapportage.
– De rapportage met de aanbiedingsbrief aan de minister te doen toekomen.
– De rapportage ter kennisgeving aan de statencommissie ROB toe te sturen.

9..
Beëindigen project
“Vergunningverlening
Schiphol 5P”

Het college besluit:
1. Het project vergunningverlening Schiphol 5P te beëindigen
2. Het mandaat besluit projectleider verg. Schiphol 5P d.d.  20 juli 1999, nr. 1999-

8633 in te trekken.
3. De lopende en nog te verwachten aanvragen van Schiphol en RWS over te dragen

aan de vakafdelingen.
10.
Uitwerking aanbevelingen
Ernst & Young met betrekking
tot aanbesteding en uitvoering
van werken bij B&U

Het college neemt kennis van de notitie.

11.
Waddenzee; Vergadering
RCW 14 april 2003

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het Regionaal

Coördinatiecollege Waddengebied (RCW) van 14 april 2003.
2. In te stemmen met het convenant “Verantwoord droogvallen in de Waddenzee” en

de hierbij behorende Gedragscode “Verantwoord gedrag op het Wad” en deze door
de voorzitter van de Stuurgroep Waddenprovincies te laten ondertekenen.

12.
Keuze mobiele telecom
aanbieder(s)

Het college besluit:
Met betrekking tot wijziging van het huidige contract met Dutchtone:
– In te stemmen met de wijziging van het bestaande OT2000-contract met Dutchtone,

zoals verwoord in bijlage 2. De wijziging betreft de dienstverlening voor mobiele
telecommunicatie. Met deze wijziging wordt de mogelijkheid gecreëerd, indien
gewenst, ook na 21 april 2003 nog te besluiten om abonnementen bij een andere
aanbieder onder te brengen.

Met betrekking tot de keuze van de (nieuwe) aanbieder(s):
– In  te stemmen het (gewijzigde) contract met Dutchtone onder OT2000 voort te

zetten. Met dit gewijzigde contract bestaat de vrijheid van de provincie om, indien
gewenst, ook per abonnement bij Dutchtone op te zeggen.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 2
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 1, 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 6, 7, 8, 9
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 12
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 4, 5
L.Zwart tel. (023) 514 35 28 3, 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. 08-04-2003 openbaar
Datum:08-04-2003


