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1.
Vergadering Stuurgroep
Waddenprovincies 11 juni
2003

Het college besluit:
1. In  te stemmen met een brief aan de Minister van VROM met als strekking dat de

PKB ruimte dient te bieden aan plaatsing van getijdestroomturbines in de
Waddenzee.

2. Deze brief als een gezamenlijke brief van de drie Waddenprovincies te versturen.

2.
Nationaal Bestuursakkoord
Water (NBW)

Het college besluit:
1. Dat de vertegenwoordiger van GS in het algemeen bestuur (AB) van het IPO, op 26

juni a.s., instemt met ondertekening van het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW) door de voorzitter van het IPO, mede namens GS van Noord-Holland, op
de beoogde datum van 2 juli 2003;

2. Om de leden van PS per brief te informeren over de voorgenomen ondertekening
van het NBW mede namens GS.

3.
Jaarprogramma Sociaal Beleid
2004

Het college besluit:
Het Jaarprogramma Sociaal Beleid 2004 vast te stellen waarin is aangegeven met
voorbehoud ten aanzien van eventuele korting budget;
Positionering sociaal beleid (relatie tussen sociaal beleidskader en sociale
jaarprogramma’s) binnen het provinciaal beleid;
Thema’s waarop subsidieaanvragen in 2004 kunnen worden ingediend.

4.
Verdelingsvoorstel
projectsubsidies ter uitvoering
van het Jaarprogramma
Sociaal Beleid 2003, tweede
tranche

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verdelingsvoorstel voor de projectsubsidies in het kader van

de Deelverordening Sociaal Beleid Noord-Holland 2002 (hierna te noemen de
deelverordening), voor de tweede tranche 2003,

2. Het subsidieplafond “projectsubsidies sociaal beleid” ( budgetnr. 7802.11) te
verlagen met € 200.000 tot een bedrag van € 950.000 en dit bedrag toe te kennen
conform het verdelingsvoorstel;

3. Het subsidieplafond “diversiteit” (budgetnr. 7802.16) te verhogen met het bedrag
van € 200.000 tot een bedrag van € 314.570 en dit bedrag toe te kennen conform
het verdelingsvoorstel;

4. De bijstellingen in de subsidieplafonds “projectsubsidies sociaal beleid” en
“diversiteit” te publiceren in het Provinciaal Blad;

5. De subsidieaanvragen door middel van beschikkingen af te handelen

5.
Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord

Het college besluit:
a. In te stemmen met het vaststellen door Provinciale Staten van het

Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord als streekplan in de zin van de geldende
Wet op de Ruimtelijke Ordening en niet als provinciale structuurvisie in de zin van
toekomstige wetgeving voor de ruimtelijke ordening;

b. In te stemmen met een Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord waarin het op
uitvoering gerichte karakter wordt versterkt door – naast het bieden van een helder
toetsingskader – ook instrumenten ter verbetering van die uitvoering daarin op te
nemen;

6.
Woonschepen in de Ringvaart Het college besluit:
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van de
Haarlemmermeerpolder

a. De inmiddels verouderde classificatie voor woonschepen van het Uitvoeringsplan
Woonschepenverordening Noord-Holland 1981, niet langer toe te passen op
woonschepenlocaties in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.

b. In te stemmen met de landschappelijke beoordeling van elke woonschepenlocatie
op zich in overleg met gemeente en directe belanghebbenden bij een verzoek om
ontheffing vanwege de verordening.

7.
Brief over 10% korting aan
instellingen

Het college besluit per brief alle betrokken instellingen (instellingen met wie de
provincie een vaste subsidierelatie heeft) te informeren over de korting op de
provinciale bijdrage vanaf 2004.

8.
Voorjaarsrapportage 2003 Het college besluit:

a. De tekst van de voorjaarsrapportage 2003 vast te stellen;
b. De voorjaarsrapportage 2003 ter kennisneming toe te zenden aan Provinciale

Staten.

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
polikliniek van De Heel/
Wormerveer

Het college besluit de inliggende beantwoording van de schriftelijke vragen van het
statenlid mevrouw C. Boelhouwer (SP), aangaande de polikliniek van De Heel/
Wormerveer, vast te stellen.

10.
Subsidieverstrekking 2003
Deelverordening Stimulering
en ondersteuning Mantelzorg
Noord-Holland 2002

Het college besluit:
1. op grond van de  Deelverordening Stimulering en ondersteuning Mantelzorg

Noord-Holland 2002 (hierna te noemen de deelverordening bijlage 3) het daartoe
opgestelde verdelingsvoorstel 2003 (bijlage 1) op grond van de ambtelijke
beoordeling (bijlage 2) vast te stellen;

2. toepassing te geven aan artikel 12 van de deelverordening door af te wijken van art
5, lid 4,  van de in de deelverordening genoemde termijn van 15 mei en dit
ontwerp-besluit te bespreken in het college van 17 juni 2003;

3. conform artikel 6, lid 1, van de deelverordening een 2e inzendronde met als
sluitingdatum  01-10-2003 open te stellen en dit bekend te maken (zie 2.d
communicatie).

11.
Verslag Provinciale
Archiefinspectie 2001-2002

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het verslag van de Provinciaal Archiefinspecteur over 2001 en

2002;
2. Kennis te nemen van de successen die via het provinciale stimuleringsbeleid zijn

behaald op het gebied van de vorming van zeven regionaal-historische centra, waar
lokale en regionale historische archieven voor publiek openbaar zijn;

3. Aan de Directieraad de opdracht te geven te onderzoeken, wat gelet op de
marktverhoudingen, de juiste inschaling van de coördinatoren Archief en
Registratie zou moeten zijn, en hierover vóór 1 oktober 2003 nadere voorstellen aan
GS te doen;

4. Aan het Presidium van Provinciale Staten te verzoeken dit verslag ter kennisneming
op de agenda van de Statencommissie voor Sociale Infrastructuur te plaatsen, ter
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uitvoering van artikel 8 van de Archiefverordening provincie Noord-Holland;
5. Het verslag van de provinciale archiefinspectie toe te zenden aan de gemeenten,

waterschappen en andere organen die onder het provinciaal archieftoezicht vallen.

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.
− Bouwplan Tuinstraat 4, gemeente Medemblik
− Bouwplan Kleine Dijk 12 te Driehuizen, gemeente Schermer
− bouw van 20 woningen aan de Oostzijde t.h.v. nr. 233 te  Zaandam, gemeeente

Zaanstad
− samenvoegen van gebouwgedeelten Leliegracht 18A en 18B en het veranderen van

gebouwgedeelte 18A tot hotel, stadsdeel Amsterdam Centrum, gemeente
Amsterdam

− Bouw zorgcentrum te Schermerhorn, gemeente Schermer
− vervangen van twee bedrijfswoningen aan de Middenweg 104-104a te Nederhorst

den Berg, gemeente Wijdemeren
− bouw van een bedrijfsgebouw aan de Benneboekerdijk 220 te Cruquius, gemeente

Haarlemmermeer
− realisatie van een deel van het bestemmingsplan Boseilanden, gemeente

Haarlemmermeer
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– bestemmingsplan Boekelermeer Zuid 2, gemeente Alkmaar

13.
Evaluatie GemNet-pilot Het college besluit de DR opdracht te geven het abonnement met GemNet op te zeggen.

14.
Deelverordening Groen- en
waterplan binnenduinrand
2003-2009

Het college besluit:
a. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudende vaststelling

van de deelverordening Water- en groenplan binnenduinrand 2003-2009 in principe
vast te stellen;

b. De statenvoordracht en bijbehorend ontwerpbesluit ter vaststelling door te zenden
aan provinciale staten.

15.
Uitbreiding
vervangingsregeling
Mandaatbesluit GS

Het college besluit:
a. in afwijking van de vervangingsregeling genoemd in artikel 6, lid 1, 4 en 5 van het

Mandaatbesluit gedeputeerde staten 1999, worden het afdelingshoofd Juridische
Zaken i.o en het bureauhoofd Juridische Zaken, indien zij beiden afwezig zijn,
vervangen door het hoofd van de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken;

b. in afwijking van de vervangingsregeling genoemd in artikel 6, lid 1, 4 en 5 van het
Mandaatbesluit gedeputeerde staten 1999, worden, zo lang er bij de afdeling
Juridische Zaken slechts één bureauhoofd is benoemd, het afdelingshoofd en dit
bureauhoofd, indien zij beiden afwezig zijn, vervangen door het hoofd van de
afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken;

c. dat dit besluit vervalt op 1 januari 2004.
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16
Reactie van GS op het rapport
“Evaluatie Agrarische Nota
Noord-Holland”

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de conclusies en aanbevelingen uit het rapport “Evaluatie

Agrarische Nota Noord-Holland”, dat door Bureau Bartels BV in opdracht van de
provinciale commissie Beleidsevaluatie is opgesteld;

2. in te stemmen met de schriftelijke reactie op dit rapport en deze te verzenden naar
de commissie Beleidsevaluatie.

17.
Uitvoeringsprogramma 2003-
2004 Kop en Munt: “De
Koppeling”

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma 2003-2004 Kop en Munt;
– Het presidium voor te stellen het stuk ter kennisname door te leiden naar de

statencommissie Economie, Landbouw en  Europa.
18.
Ontwerp Gebiedsplan Noord-
Kennemerland West

Het college besluit:
1. Het ontwerp gebiedsplan Noord-Kennemerland West, conform het advies van het

POL, vast te stellen.
2. Het ontwerp ter inzage te leggen, conform afdeling 3.5 van de AWB.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 15
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 22
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 16, 17,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 6, 7, 8,  12
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 1. 2, 13, 14
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 9,10, 11
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3, 4, 18

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. 17-06-2003 openbaar
Datum:17-06-2003


