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1.
Opheffing
gemeenschappelijke regeling
IPO en oprichting vereniging
IPO

Het college besluit:
1. De geplande data voor de oprichting van de vereniging IPO en de opheffing van de

gemeenschappelijke regeling c.q. het openbaar lichaam IPO vast  te stellen op
respectievelijk 24 september 2003 en 1 januari 2004

2. In  te stemmen van de aanwijzing bij de akte van oprichting van de eerste dertien
leden inclusief de voorzitter van het bestuur van de vereniging conform de
bijgevoegde lijst

3. Onder de opschortende voorwaarde dat het verenigingsbestuur overgaat tot
instelling van veertien adviescommissies en overeenkomstig artikel 22 van de
statuten van de vereniging IPO, voor elk van deze commissies uit het midden van
uw Gedeputeerden Staten een lid aanwijzen, te weten: milieu: Moens; RO en
wonen: Meijdam/Moens; Water: Poelmann; landelijk gebied: Schipper; moniliteit:
Mooij; sociaal beleid: Moens/Kruisinga; cultuur; Kruisinga; bestuur:
Poelmann/Moens; electronbische provincie: Poelmann; veiligheid en handhaving:
Borghouts; financien: Meijdam; Europa: Kruisinga; economische zaken: Schipper;
communicatie: Poelmann.

4. Overeenkomstig artikel 23 van de statuten van de vereniging IPO, uit het midden
van het college van Gedeputeerde Staten de heer Poelmann voor te dragen voor
benoeming tot lid van de commissie IWV door het bestuur van de vereniging .

2.
UNA programma
vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie

Het college besluit:
– In te stemmen met het bijgevoegde UNA programma.
– Het programma te zenden aan Provinciale Staten
– Het programma per 1 oktober te publiceren zodat projecten kunnen worden

voorgedragen voor het aanvragen van een bijdrage vanuit bij het programma
behorende budget van 20 miljoen Euro.

3.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden  drs.
H.M.Zijlstra en drs. M.A. de
Jong (PvdA), inzake het
terugvorderen van eventueel
teveel betaalde gelden voor
bouwprojecten, waar de
provincie (mede-
opdrachtgever van is.

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid A.A. de Vries
(SP), inzake beheer en
onderhoud van het fietspad
N250 te Den Helder

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid R.E. Vis,
inzake de opdrachtverlening
voor het middels nieuwe

Het college stelt de antwoorden vast.
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contractvormen onderhouden
van de Zuidtangent en de
N205

6.
N207, Korte
termijnmaatregelen

Het college besluit:
1. In te stemmen met het treffen van een voorlopige voorziening door het aanbrengen

van een dubbele asstreep uitgevoerd in ribbelmarkering op het enkelbaans wegvak
tusen de A4 en de westelijke ringvaart van de Haarlemmermeerpolder van de
provinciale weg N207;

2. instemming met een enkelvoudige onderhandse aanbesteding van voornoemd werk
3. in principe in te stemmen met de uitvoering van korte termijnmaatregelen op

voornoemd wegvak ten behoeve van het verhogen van de verkeersveiligheid onder
voorwaarde dat dekking van de financiering van deze maatregelen wordt gevonden.
Deze maatregelen zijn:
– het aanbrengen van een fysieke scheiding op de as van de weg door middel van

een barrier;
– verharding van een gedeelte van de bermen;
– het plaatsen van roodlichtcamera’s op de aansluitingen;
– filedetectie;
– flankerende maatregelen als aanpassing van verlichting en markeringen

7.
Collectief Vraagafhankelijk
Vervoer Zuid-Kennemerland/
IJmond

Het college besluit:
1. Het programma van eisen voor de Openbaar Vervoer Taxi Noord-Holland voor de

regio Zuid-Kennemerland/IJmond en de gunningscriteria vast te stellen.
2. De bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Holland als opdrachtgever en

de Wvg-gemeenten waarin wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd, vast
te stellen.

3. Dit besluit ter kennisname te brengen van Burgemeester en Wethouders van de
betrokken Wvg-gemeenten in de regio met het verzoek het programma van eisen,
de bestuursovereenkomst en de gunningscriteria vast te stellen.

4. Dit besluit aan Provinciale Staten te zenden.
5. De financiële gevolgen van de Openbaar Vervoer Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

mee te nemen in het kader van de integrale afweging van de exploitatie van het
openbaar vervoer in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2004.

8.
Aangepast programma
Gebundelde Doeluitkering
2003

Het college besluit:
– Het aangepaste programma voor de verdeling van de Gebundelde Doeluitkering en

het Interim besluit Besluit Duurzaam Veilig 2003 en de maximale financiële
bijdrage vast te stellen

– Het aangepaste programma aan Provinciale Staten te zenden
– de gedeputeerde voor Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen de betreffende

wegbeheerders het aangepaste programma en de beschikking voor de bijdrage toe
te zenden.

– Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht een bezwaarschrift in te dienen
tegen het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat.

9.
Overeenkomst openbaar
vervoer over de Afsluitdijk

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde overeenkomst.
2. Gedeputeerde Mooij ter uitvoering van dit besluit te machtigen de overeenkomst
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namens Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland te ondertekenen.
3. het besluit aan Provinciale Staten te zenden.

10.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid J. Kuijt (SP),
inzake MeerGrond te
Haarlemmermeer

Het college stelt de antwoorden vast.

11.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), over de
aanwezigheid van asbest op de
bodemsaneringslocatie het
Nieuwe Diep 5
(marinecomplex) te Den
Helder

Het college stelt de antwoorden vast.

13.
Gebiedsprogramma Noord-
Holland Midden 1ste ronde
2003
(2003-23216)

Het college besluit:
1. De bindende voordracht van de Programmacommissie Noord-Holland Midden over

de eerste ronde van het gebiedsprogramma Noord- Holland Midden vast te stellen.
2. Conform deze voordracht € 650.004,- uit de deelverordening De Groene Long 2003

aan 20 projecten toe te wijzen.
3. Conform deze voordracht € 176.000,- uit het SGB budget voor het Noord-Holland

Midden aan 4 projecten toe te wijzen.
4. Conform de overige besluiten van de Programmacommissie Noord-Holland

Midden de ambtelijke investeerdersgroep te machtigen goedkeuring te geven of te
onthouden over afwijkingen in besluiten 2 en 3.

15.
Drinkwaterproject Cebu-City,
Filippijnen

Het college besluit:
a. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 64.000,-- beschikbaar te stellen voor het drinkwaterproject in Cebu
City, Filippijnen.

b. De uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.
c. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie Financiën en Bestuurlijke

Organisatie.
17.
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.
– Realisatie van een tuincentrum aan de Vronermeerweg 27 te Sint-Pancras,

gemeente Langedijk,
– Voor de bouw van een woning ( vervanging) aan de Nieuwe Loosdrechtsedijk 198

te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren,
– Voor het betrekken van een deel van een stal bij de woning Inlaagpolder 5, te

Spaarndam, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
– Voor het oprichten van een showroom-botenopslag aan de Diemerzeedijk 35,
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Stadsdeel Zeeburg, gemeente Amsterdam,
– Voor de verbouw van een kruisgebouw, Kloosterpoort 1, gemeente Stede Broec,
– Voor het oprichten van 2 woningen en een veldschuur aan de Durgerdammergouw

45 en 45a, stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeente Amsterdam,
– Voor het uibreiden van een hotel aan de Raadhuisstraat 47 t/m 53, stadsdeel

Amsterdam-Centrum, gemeente Amsterdam,
– Voor de vervangende bouw van een (stolp) woning plus garage/berging aan de

Middenweg 111 te Middenbeemster, gemeente Beemster,

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”, gemeente Aalsmeer,

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– bestemmingsplan “Boekelermeer-Zuid 3”, gemeente Heiloo,
– bestemmingsplan Czaar Peterbuurt blok 41, gemeente Amsterdam, stadsdeel

Centrum.
21.
Besluit na uitspraak Afdeling
best. rechtspraak Raad van
State naar aanleiding van
beroepen tegen ged.
Goedkeuring
bestemmingsplan Landelijk
Gebied 1998, gemeente
Bergen

Het college besluit:
1. goedkeuring te onthouden aan de gronden met de bestemming “Duinbeken”, zoals

aangegeven op de plankaarten blad noord en zuid, nr. 091.00.25;
2. goedkeuring te onthouden aan zinsnede “b en” in artikel 6, lid 8 van de

voorschriften;
3. goedkeuring te verlenen aan de bestemming “Verblijfsrecreatie

zomerhuizenterrein (VRzt)” op het perceel Zandweg 21, zoals met een oranje
omlijning op een uitsnede van de plankaart is weergegeven;

4. goedkeuring verlenen  aan de bestemming “Open agrarisch gebied (Ao)”
gelegen aan de Hoeverweg op de kruising van de Hoevervaart en de
Molentocht, zoals met een oranje omlijning op een uitsnede van de plankaart is
weergegeven;

5. goedkeuring te verlenen aan de bestemming “Open agrarisch gebied (Ao)”
gelegen aan de Verlengde Zandweg 1, zoals met een oranje omlijning op een
uitsnede van de plankaart is weergegeven;

6. goedkeuring te verlenen aan de bestemming “Open agrarisch gebied (Ao)”
gelegen aan de Herenweg 151, zoals met een oranje omlijning op een uitsnede
van de plankaart is weergegeven;

6. goedkeuring te verlenen aan de bestemming “Agrarisch gebied met natuurlijke en
landschappelijke waarde (Aln)” gelegen aan de Weg naar de Bleek 6, zoals met een
oranje omlijning op een uitsnede van de plankaart is weergegeven.

Om te voorkomen dat de gronden met de bestemming “Duinbeken” waaraan de
goedkeuring is onthouden, minder geschikt worden voor de verwerkelijking van een
daaraan bij het plan te geven bestemming, geven wij hierbij voorschriften als bedoeld in
artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning) die luiden als
volgt:
I. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van een

schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning)
de volgende werken, niet zijnde werkzaamheden, en/of werkzaamheden uit te
voeren:
a. het ontginnen, bodemverlagen, afgraven, ophogen of egaliseren;
b. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
c. het verwijderen of verstoren van de natuurlijke vegetatie, waaronder

begrepen het scheuren of frezen van natuurlijke graslandvegetaties,
anders dan ter instandhouding of verbetering van de kwaliteit van het
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grasland;
d. het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen

van reeds bestaande waterlopen;
e. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen, damwanden, aanlegplaatsen,

dammen en schotten.
II. De verbodsbepaling onder I geldt niet voor normale

onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk in verband met het beheer of de
voltooiing van werken die bij het van kracht worden van dit besluit reeds
bestaan of in uitvoering zijn genomen, alsmede werken en/of werkzaamheden
die worden of mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende of nog te
verlenen vergunning; hieronder worden mede verstaan:
a. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de

bestemming;
b. werken en/of werkzaamheden, die strekken ter behoud of tot het

herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden.
III. Werken en werkzaamheden als bedoeld onder I zijn slechts toelaatbaar, indien

daardoor de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden van
deze gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de
mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of
kunnen worden verkleind.

22.
Aanwijzing lid en
plaatsvervangend lid
Algemeen Bestuur
Interprovinciale
Ziektekostenregeling

Het college besluit:
1. De Statengriffier van de provincie Noord-Holland te verzoeken er voor zorg te

dragen, dat Provinciale Staten overgaan tot aanwijzing van de heren P.J.M.
Poelmann en C. Mooij tot respectievelijk lid en plaatsvervangend lid van het
Algemeen Bestuur van de Interprovinciale Ziektekostenregeling (IZR);

2. Daartoe de bij deze nota gevoegde ( ontwerp) brief te verzenden.

23.
Overdracht Zanderijsluis Het college besluit in te stemmen met de overdracht in eigendom van de Zanderijsluis

aan het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, conform de voorwaarden en
bepalingen zoals neergelegd in de onderliggende stukken zoals verwoord in de concept-
acten MH/ 58180, MH/ 58327 en MH/ 58328

24.
Subsidie-aanvraag
Zwanenwater

Het college besluit de Vereniging Natuurmonumenten een eenmalige, incidentele
subsidie te verlenen van € 184.382 uit het Provinciaal Afvalstoffen Fonds (PAF) ten
behoeve van het ecologische herstel van het Zwanenwater.

25.
Handhaving milieu,
baggerdepot, besluit op
bezwaar

Het college besluit om het bezwaar van C. Freling te Zuidoostbeemster tegen de
afwijzing van een handhavingsverzoek (wet milieubeheer) ongegrond te verklaren.

26.
Aandeelhoudersbesluit NV
Ontwikkelingsmaatschappij
Noord-Holland voor
oprichting Beheer BV
investeringsfonds RON

Het college besluit als aandeelhouder van de NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-
Holland in te stemmen met oprichting Beheer BV Investeringsfonds RON, waarbij de
heer A.J.M. Huissen, hoofd ELM als eerste bestuurder vanuit Noord-Holland wordt
aangewezen.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 13,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 2
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 14, 15,
B.Kessens/E.Klut tel. (023) 514 40 22/ 1, 12, 16, 17,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 10, 11, 18, 19,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 3, 4, 5, 6, 7, 8, , 9, 20

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. 08-07-2003 openbaar
Datum:08-07-2003


