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Onderwerp Besluit
1.
Beleidskader Communicatie Het college besluit:

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor de provinciale Communicatie, zoals
vastgelegd in het geactualiseerde Beleidskader Geïntegreerde Communicatie 2003-
2007, een handleiding naar ‘een zichtbare provincie’.

2. Het Beleidskader Geïntegreerde Communicatie 2003-2007, een handleiding naar
‘een zichtbare provincie’ op grond van de actieve informatieplicht met bijgevoegde
brief aan provinciale staten te sturen.

2.
AB/DB vergadering IPO d.d.
18 september 2003

Het college besluit onder het plaatsen van enkele kanttekeningen conform de nota voor
GS en op basis van het gesprokene ter vergadering in te stemmen met de voorstellen
zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO op 18 september
2003;

3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid M. A. de
Jong (PvdA), inzake
uitspraken van de
Commissaris van de Koningin
over een tweede grote zeesluis

Het college stelt de antwoorden vast.

4.
Beantwoording statenvragen
van statenlid P.J. Bruystens
(ouderenpartij NH/VSP),
aangaande uitspraken van de
Commissaris van de Koningin
over een tweede grote
zeesluis,

Het  college stelt de antwoorden vast.

5.
Tweede Coentunnel /
Westrandweg: procedure
Westrandweg

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief namens de minister van Verkeer en Waterstaat d.d.

19 juni jongstleden inzake de procedure ten behoeve van de aanleg van de
Westrandweg (A5);

2. Kennis te nemen van het feit dat de rijksoverheid ten behoeve van de aanleg van de
Westrandweg een procedure gaat voeren op basis van de huidige tracéwet;

3. Ten behoeve van de nieuwe procedure Westrandweg in te stemmen met de in de
brief geformuleerde uitgangspunten 1 t/m 8, welke direct voortvloeien uit de op 7
maart jongstleden gesloten intentieovereenkomst Tweede Coentunnel /
Westrandweg tussen Amsterdam, ROA, Provincie Noord-Holland en de minister
van Verkeer en Waterstaat, met dien verstande dat Rijkswaterstaat als
initiatiefnemer zorg dient te dragen voor een terugvaloptie die zonder verdere
vertraging kan worden gerealiseerd voor het geval een afslag Parkstad geen
haalbare optie mocht blijken;

4. De HID Rijkswaterstaat Noord-Holland te verzoeken om het initiatief te nemen om
te komen tot een goede afstemming tussen de tracéwetprocedure, de uitwerking van
het structuurplan Amsterdam voor de Westrandscheg en de daarmee
samenhangende streekplanherziening;
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5. De besluiten sub 1 t/m 4 ter kennisname te brengen van de PS-commissies WVV en

ROV.

6.
Criterium 50% financiering
FINH

Het college besluit de intentie uit te spreken om een voorstel voor een
investeringsbijdrage in het therapiebad – te realiseren in de nieuwbouw van het
Sportfondsenbad Bussum – aan PS voor te dragen. Het college besluit de aanvraag van
Bussum binnen de FINH – criteria af te handelen. Van het 50% FINH-criterium zal
echter worden afgeweken. De mogelijke investeringsbijdrage zal derhalve hoger
uitvallen dan 50% van de meerkosten van het therapiebad. De gedeputeerden Meijdam
en Mooij zijn het niet eens met het afwijken van de FINH-criteria.

7.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van de
leden van Provinciale Staten
de heer M.H.J. van der Heijde
(PvdA)en mevrouw A.
Zeeman ( CDA), inzake de
afgifte van een
ontbrandingstoestemming
voor het op 29 mei jl. in de
Amsterdamse Arena tot
ontbranding brengen van
professioneel vuurwerk

Het college stelt de antwoorden vast met machtiging aan de portefeuillehouder  tot
enige aanpassingen..

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid W.J.M.
Holthuizen (VVD) over
milieugevolgen van de
cacaobrand op 3 juli 2003 in
Zaanstad

Het college stelt de antwoorden vast.

9. Beantwoording
statenvragen van W, van
Oudheusden en M.H.J. van
der Heijde ( PvdA) over het
herplaatsen van Canadese
ganzen uit Purmerend

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
Leden adviescommissies en
delegatieleden IPO

Het college besluit:
a. In te stemmen met de ( op onde4rdelen aangepaste) voordracht van gedeputeerden

voor de adviescommissies van de vereniging IPO
b. Kennis te nemen van de delegatieleden van de diverse bestuurlijke, vaste delegaties

van het IPO in bijlage 3 en van het overzicht van Noord-Hollandse leden van deze
delegaties van het IPO in bijlage 2.

11.
Provinciale deelnemingen:
provinciale commissariaten en
aandeelhouderschap

Het college besluit:
A. Tot de volgende algemene beleidslijn voor provinciale deelnemingen:

1. wanneer de deelneming een financieel belang dient, dan wordt primair de
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invloed van de provincie via de AvA uitgeoefend

2. wanneer de deelneming primair een provinciaal/publiek belang dient, dan
wordt invloed op de bedrijfsvoering uitgevoerd via minimaal één provinciale
commissaris qualitate qua, de vakgedeputeerde, die als voorzitter van de RvC
optreedt

3. bij mengvormen vindt per geval afweging plaats of er een qq commissaris
wordt benoemd en vanuit welke portefeuille dat moet gebeuren

4. te bepalen dat gedeputeerden/ commissarissen zich bij belangrijke
aandeelhoudersbesluiten (fusie, verkoop, samenwerking) onthouden van
deelneming aan de beraadslaging binnen het college

5. de aandeelhoudersrol in principe binnen één portefeuille te plaatsen
6. De Gedeputeerde Financiën uit te nodigen voorstellen te doen voor de

invulling van de provinciale commissariaten en de onderbrenging van de
aandeelhoudersrol

B. Provinciale Staten door verzending van inliggende concept-brief te informeren over
de onder A 1 tot en met 5 genoemde besluiten

12.
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 de bouw van een landhuis met garage aan de Tafelbergweg, nabij nr. 71

(Landgoed Raboes),
– Het realiseren van een oeverconstructie met klepstuwen ten oosten van de oude

dorpskern van De Rijp, gemeente Graft – De Rijp,
– Aanleg fietspade evenwijdig aan de Horndersloot en de Maarsloot, gemeente

Noorder-Koggenland,
– Voor de bouw van 16 appartementen c.a. aan de Olieslagerslaan, gemeente

Haarlem,
– Bouw 4 woningen + garages op perceel nabij Nekkerweg 66a te Zuidoostbeemster
– Bouw bedrijfswoning Mieldijk 11 te Barsingerhorn, gemeente Niedorp,
– Bouw schuur aan de Herenweg 289 te Egmond aan de Hoef ten behoeve van het

zomerhuizenterrein Duyncroft, Gemeente Bergen,
– Voor de uitbreiding van een parkeerkelder aan de Bergweg 30, gemeente

Hilversum,
– Voor het verplaatsen van een woning naar en het bouwen van een woning naar en

het bouwen van een woning op perceel Westzijde 239, gemeente Zaanstad,
– Voor het verplaatsen van een 18e eeuws pand naar Westzijde 239A, gemeente

Zaanstad,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan WG-Oost, gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud-West,

13.
Herbenoeming leden
Commissie administratief
beroep

Het college besluit:
Als lid van de Commissie administratief beroep te herbenoemen:
– de heer J. de Bruin in de functie van voorzitter;
– de heer H. de Vries alsmede hem te benoemen in de functie van plaatsvervangend

voorzitter;
– mevrouw M. van Maastricht-Thijssen;
– de heer P. H. Hugenholtz te bedanken voor zijn bewezen diensten als lid van de

Commissie gedurende de afgelopen vier jaar;
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Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 8,
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 1,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 10, 11, 12, 13
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 6,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 7, 9,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 3,4,5

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. 16-09-2003 openbaar
Datum:16-09-2003


