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Onderwerp Besluit

1.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid P.J.
Bruystens (Ouderenpartij
NH/VSP), inzake omzetting
van bedrijventerreinen naar
woningbouwlocaties

Het college stelt de antwoorden  gewijzigd vast.

2.
Verklaring van geen bezwaar;
gemeente Graft – de Rijp

Het college besluit de gevraagde verklaring van geen bezwaar voor de bouw van 17
woningen aan de Oostgraftdijk 51 te Oost-Graftdijk af te geven.

3.
Herijking ISV
notitiegemeenten en inzet
extra geld

Het college besluit:
– Voor de realisering van de onder punt 3 genoemde tijdig uitvoerbare en

maatschappelijk urgente stedelijke vernieuwingsprojecten in de notitiegemeenten in
totaal ruim 2 miljoen euro aan extra ISV geld in te zetten;

– Als resultaat van de herijking te besluiten om de gereserveerde ISV indicatie voor
de notitiegemeenten Blaricum en Muiden met 20% te verminderen;

– PS hierover te informeren conform de bijgevoegde brief.

4.
Streekplanuitwerking
Bloemendalerpolder/ KNSF-
terrein

Het college besluit:
Gehoord de Statencommissie ROV van 27 november 2003:

a. Het Bestuursakkoord “Afspraken op hoofdlijnen tussen Muiden, Weesp en
de Provincie Noord-Holland over de uitwerking van de structuurvisie voor
de Bloemendalerpolder en het KNSF-terrein” , dd 25 augustus 2003, in te
trekken en de gemeenten Muiden en Weesp hierover te informeren.

b. De uiteindelijke afwegingen (de Streekplanuitwerking) te maken op basis
van een Structuurvisie met varianten. In het proces is het opstellen van een
MER voorzien, waarin de effecten van de varianten worden beschreven.

c. In te stemmen met de volgende hoofdlijnen en hiermee het proces van het
opstellen van de Structuurvisie, resp. Streekplanuitwerking in te gaan:
1. Kostendekkend bouwen op het KNSF-terrein, met de open begroting

als uitgangspunt. GS heeft de vrijheid om varianten op te nemen
waarin verevening van opbrengsten, en/of andere inkomstenbronnen
(van overheden) aan de orde is. Alleen kostendekkende varianten
worden in de Structuurvisie opgenomen.

2. In afwijking van het Streekplan wordt de oorspronkelijk taakstelling
in de Bloemendalerpolder teruggebracht van 5.000 naar  4.500
woningen

3. In afwijking van het streekplan wordt deze taakstelling gerealiseerd in
het Streekplan-uitwerkingsgebied én binnenstedelijk in de kernen
Weesp en Muiden

4. In de locatie Aetsveld-Zuidoost wordt alleen binnen de rode contour
gebouwd als een stedenbouwkundige afronding.

5.
Onderzoek ecologische
golfbaan nabij Woestduin in

Het college besluit:
•  PS te informeren over de uitkomst van het onderzoek naar de
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Bloemendaal mogelijkheden van het realiseren van een ecologische golfbaan op een
locatie nabij Woestduin in de gemeente Bloemendaal.

•  PS voor te stellen in principe in te stemmen met het realiseren van een
ecologische golfbaan in het zoekgebied nabij Woestduin, mits aan de
randvoorwaarden op het gebied van geomorfologie en bodemopbouw,
waterhuishouding, natuur, landschap, cultuurhistorie, verkeer en
omgevingshinder, zoals genoemd in het onderzoeksrapport, wordt
voldaan.

•  Het onderzoeksrapport met een aanbiedingsbrief door te sturen aan PS

6.
N207, besluitvorming
verkeersveiligheidsmaat-
regelen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het rapport “Advies inzake verkeersveiligheid N207”;
2. Kennis te nemen van de aanbevelingen van de projectgroep zoals verwoord in

voornoemd rapport en in de brief aan Provinciale Staten;
3. Kennis te nemen van het advies zoals opgenomen in de brief aan Provinciale

Staten;
4. Te kiezen voor het realiseren van een fysieke afscheiding tussen de rijrichtingen

door middel van een (betonnen) barrier (Variant 1) in combinatie met het plaatsen
van een verkeersafhankelijk dynamisch filewaarschuwingssysteem op de
kruispunten van de N207 met de Valuta-weg, de Getsewoudweg en de N205,
inclusief flankerende maatregelen in de vorm van roodlichtcamera’s op deze
kruispunten en waarschuwingsborden “U rijdt te snel!” (Variant 7).

5. in te stemmen met de brief aan Provinciale Staten waarin verzocht wordt dit
onderwerp te betrekken bij het besluit van het PMI 2004-2008 in de vergadering
van 12 januari 2004 van Provinciale Staten.

7.
Meta evaluatie Patiënten- en
Consumentenbeleid in Noord-
Holland 1997-2001

Het college besluit:
1. De ontwerp-voordracht “Meta-evaluatie Patiënten- en Consumentenbeleid in

Noord-Holland 1997-2001” en het ontwerp-besluit vast te stellen;
2. De voordracht en het ontwerpbesluit met inliggende brief te zenden aan PS met het

verzoek deze meta-evaluatie gelijktijdig te agenderen met de concept kadernota
Zorgvragersbeleid 2004-2007: “ Zorgen voor de vraag van morgen” in de
vergadering van 9 februari 2004.

8.
Aanbesteding elektriciteit:
Aanpassing
inkoopvoorwaarden

Het college besluit akkoord te gaan met een aanpassing van de inkoopvoorwaarden in
het elektriciteitscontract tussen NUON en de provincie Noord-Holland.

9.
Notitie rechtstreeks beroep Het college besluit:

In te stemmen met de bestuurlijke beslispunten zoals opgenomen in hoofdstuk III van
bijgevoegde Notitie rechtstreeks beroep, te weten:
– Als uitgangspunt hanteren dat alleen in die gevallen waarin een

bezwaarschriftprocedure geen enkele toegevoegde waarde heeft, ingestemd wordt
met een verzoek als bedoeld in artikel 7.1a van het wetsvoorstel rechtstreeks
beroep.

– Een bezwaarschriftprocedure wordt in ieder geval geacht toegevoegde waarde te
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hebben als daardoor:
a. fouten en misverstanden gecorrigeerd kunnen worden;
b. een kwaliteitsverbetering behaald kan worden;
c. de kans aanwezig is dat door bemiddeling, uitleg of overleg in de bezwaarfase

partijen het alsnog eens worden.

10.
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 5 woningen aan het Oorgat te Edam, gemeente Edam-Volendam
− Vernieuwbouw en uitbreiding van het woonzorgcomplex De Kuijer te Nederhorst

den Berg, gemeente Wijdemeren
−  Het houden van sleepstarts ten behoeve van zweefvliegtuigen aan de Ulkeweg 25

te Slootdorp, gemeente Wieringermeer
− Voor de bouw van 47 woningen aan de Stommeerweg, gemeente Aalsmeer
− Bouw van een brandweerkazerne aan de Troelstralaan/ Ookmeerweg, gemeente

Amsterdam
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− Bestemmingsplan Oostelijk Stadsdeel, gemeente Medemblik
− Bestemmingsplan Landelijk Gebied Westzaan, gemeente Zaanstad

11.
Subsidieplafonds 2004 Het college besluit:

1. Ingevolge artikel 4:25 Awb juncto artikel 5 van de Algemene subsidieverordening
Noord-Holland 1998 (ASN) voor het dienstjaar 2004 de subsiedieplafonds vast te
stellen conform bijlage;

2. De provinciesecretaris te machtigen de lijsten te completeren.
3. De vastgestelde subsidieplafonds te publiceren in het Provinciaal Blad en hiervan

mededeling te doen in de regionale bladen.

12.
Actualisering
bestemmingsplannen en
IMRO

Het college besluit:
1. Niet in te gaan op het voorstel van de VNHG om een paritaire werkgroep te

formeren om te komen tot gestandaardiseerde bestemmingsplannen
2. De VNHG mee te delen dat GS begin volgend jaar een brief zullen zenden aan de

gemeenten met het verzoek om voor 1 mei 2004 een plan van aanpak met
betrekking tot de actualisering van verouderde bestemmingsplannen in te sturen.

13.
Vaststelling jaarrekening
Financieringsmaatschappij
voor Regionale Ontwikkeling
van Noord-Holland FIRON
BV.

Het college besluit:
1. In hoedanigheid van bestuur van FIRON BV, het bestuursverslag 2002 van

FIRON BV vast te stellen en de concept jaarrekening 2002 met het
bestuursverslag voor te leggen aan de algemene vergadering van
aandeelhouders.

2. In hoedanigheid van aandeelhouder van FIRON BV de jaarrekening 2002
op grond van artikel 23, lid 7 van de statuten vast te stellen.

11. In hoedanigheid van aandeelhouders van FIRON BV in te stemmen met de
overdracht van de aandelen in Amstelzand BV aan de Noord-Hollandse
Vereniging van Producenten van Bodemspecie voor € 1,00.
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14.
Verkoop van 4, 69 hectare
grond in Purmerland aan het
Bureau Beheer
landbouwgronden (BBL)

Het college besluit in te stemmen met de verkoop aan het Bureau Beheer
Landbouwgronden (BBL) van  percelen grond kadastraal bekend gemeente Purmerland
voor een bedrag van € 170.247,-- e.e.a. conform de voorwaarden en bepalingen zoals
neergelegd in de koopovereenkomst.

15.
Bestuurlijke reactie op het
ontwerp-linieperspectief voor
de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.

Het college besluit:
– Op hoofdlijnen in te stemmen met de inhoudelijke koers van het Ontwerp

Linieperspectief Nieuwe Hollandse Waterlinie;
– Als provincie Noord-Holland slechts de regierol op ons te nemen ten aanzien van

de projectenveloppe Vechtstreek-Noord voor die projecten en activiteiten waar
overlap is met de Stelling van Amsterdam.

– Geen financiële middelen in te zetten voor uitvoering van het Linieperspectief
behoudens middelen voor projecten en activiteiten voor de Stelling van
Amsterdam.

– De stuurgroep Project Nieuwe Hollandse Waterlinie door middel van inliggende
brief van haar besluiten op de hoogte te stellen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 8, 9
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13
E. Klut tel. (023) 514 40 83 14,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 7, 15
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 6

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. 09-12-2003 openbaar
Datum:09-12-2003


