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1.
Onderzoek vaargedrag
IJsselmeer

Het college besluit:
� Kennis te nemen van het rapport “Onderzoek vaargedrag IJsselmeergebied &

Waddenzee”;
� Het rapport te gebruiken als bouwsteen voor het Interprovinciaal  (ontwerp-streek)

plan Markermeer IJsselmeer, het convenant vaarrecreatie Wadden, het
interprovinciaal beleidsplan Wadden en andere voor Noord-Holland relevante
planvorming;

2.
Planstudie Zuidtangent west:
besluitvorming voorkeurstracé
met bijbehorend
ambitieniveau

Het college besluit:
1. het advies van de stuurgroep over te nemen en hiermee te kiezen voor de

“korte variant”, het kerntraject afmaken met een vrijliggend tracé van
Schalkwijk tot aan het NS station Haarlem, en hierbij te kiezen voor het
voorkeurstracé Schalkwijkerstraat- Gedempte Oude Gracht-  NS station
Haarlem, uitgaande van het bij deze variant behorende hoge
ambitieniveau,

2. hierbij aan te geven dat een gesplitste lijnvoering voor de heen- en
terugrichting in de binnenstad van Haarlem, de zogeheten paperclipvariant,
weliswaar vanuit de inpasbaarheidproblematiek begrijpelijk is, maar
vanuit het doel, een voor de reiziger aantrekkelijke hoogwaardige
openbaarvervoersverbinding te realiseren niet logisch en wenselijk is,

3. kennis te nemen van het feit dat de Raad der gemeente Haarlem besloten
heeft haar voorkeur uit te spreken voor het voorkeurstracé via de
Gedempte Oude Gracht, uitgaande van een na te streven hoog
ambitieniveau, hiermee het advies van de stuurgroep heeft overgenomen,
het College van gemeente Haarlem onder eigen verantwoordelijkheid op
korte termijn een onderzoek laat uitvoeren naar de zogenaamde
paperclipvariant en hierover aan de raad van gemeente Haarlem zal
rapporteren,

4. in te stemmen met het advies af te zien van de doortrekking van de
Zuidtangent tot en met IJmuiden en samen met de betrokken gemeenten
onverminderd wegen te zoeken om het openbaar vervoer tussen NS station
Haarlem en IJmuiden te verbeteren, zoals beoogd wordt met de uitwerking
van Regionet korte termijn,

5.   tevens randvoorwaarden te verbinden aan de vervolgstudie tijdens de
MIT4-fase,

•  de doorstroming van de Zuidtangent wordt gewaarborgd
•  het rijgedrag van de Zuidtangent wordt afgestemd op de omgeving
•  er moet een oplossing komen voor laden en lossen op de Gedempte

Oude Gracht
•  de bereikbaarheid van bewoners moet behouden blijven
•  er komt een Zuidtangentplatform waarin omwonenden en

belanghebbenden mede zijn vertegenwoordigd
•  tijdens de vervolgstudie wordt ook een optimaliseringstudie rond de

beoogde tunnel gedaan
•  de aanvullende voorwaarden verwoord in het raadsvoorstel gemeente
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Haarlem worden meebetrokken in de vervolgstudie,
•  mocht blijken dat de gevolgen voor de omgeving te groot worden dan

is de bestuurlijke bereidheid om nader te onderzoeken hoe dan wel de
doorstroming van de Zuidtangent te waarborgen in relatie tot een
goede inpasbaarheid in de nabije omgeving,

6. in de volgende studiefase de mogelijkheden van een tunnel onder het
Spaarne binnen deze gestelde randvoorwaarden nader uit te werken én,
indien vereist, de nut en noodzaak van deze tunnel in relatie tot de
reistijdwinst, de stiptheid en betrouwbaarheid van de Zuidtangent nader te
onderbouwen,

7. de keuze voor de korte variant en het planstudiedocument met de
bijbehorende studieresultaten conform de MIT-systematiek ter beoordeling
aan te bieden aan de Minister van Verkeer & Waterstaat,

8. dit besluit voor te leggen voor advies aan de statencommissie Wegen,
Verkeer en Vervoer,

9. de definitieve vaststelling te mandateren aan de portefeuillehouder.

3.
Beantwoording  brief van de
gemeente Bloemendaal

Het college besluit:
1. Kennis nemen van de brief van Gemeente Bloemendaal van 24 september 2002.
2. Gemeente Bloemendaal te antwoorden dat provincie wil bijdragen aan de door de

gemeente Bloemendaal gewenste verbetering in bestuurlijke samenwerking.
3. Voor de door gemeente Bloemendaal ingebrachte ‘kwesties’ het standpunt van de

provincie toe te lichten en te kiezen voor een verdere afhandeling per dossier.
4. De brief aan te passen aan de streekplanvaststelling op 17 februari j.l.

4.
Voorfinanciering Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur
en stimulering particulier
natuurbeheer

Het college besluit:
1. De bestaande reeds door provinciale staten in april 2002 vastgestelde mogelijkheid

van voorfinanciering van de aankoop van natuurgebieden optimaal in te zetten
opdat daarmee de rijksbezuiniging op de verwerving van natuur en de inmiddels
ingestelde tijdelijke rijksaankoopstop overbrugd kunnen worden;

2. Van de minister van LNV, via het versturen van bijgaande ( aan te vullen) brief,
zodanige duidelijkheid te verkrijgen dat zekerheid bestaat dat de  bijdrage van LNV
bij de overdracht naar de eindbeheerder van de via voorfinanciering aangekochte
gronden weer terugvloeit in het UNA-voorfinancieringskrediet;

3. Zich in te willen zetten om de mogelijkheden voor particulier natuurbeheer in een
samenwerkingsverband tussen landbouw en de natuurbeheerders te bevorderen;

4. De portefeuillehouder Groen te mandateren om namens het college nadere
afspraken met LNV en DLG te maken om het risico van niet-terugbetaling door het
Rijk uit te sluiten.

5.
Plan van Aanpak Visie
Hollandse Kust 2050

Het college besluit:
•  in te stemmen met bijgevoegd Plan van Aanpak – waarin ook is opgenomen een

intern organisatorische component - voor de uitwerking van de Visie Hollandse
Kust 2050;

•  het Plan van Aanpak ter advisering voor te leggen aan de statencommissie MWG
van 20 februari a.s. en de adviescommissie PPC, en t.k.n. aan de statencommissies
ROB en ELE.
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6
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van J.H.M.Bond
en C.P.J.van Diest, aangaande
de wateroverlastsituatie van 3
tot 5 januari in het
Noorderkwartier

Het college stelt de antwoorden vast.

7.
Beantwoording vragen van de
statenleden de heren
C.H.Koetsier en C.Bozelie
over de Kas van de Toekomst

 Het college stelt de antwoorden vast.

8.
Verhoging subsidie 2002
Stichting regionale omroep
Noord-Holland

Het college besluit het bestuur van de Stichting Regionale Omroep Noord-Holland
(SRONH) te berichten, dat de subsidie 2002 wordt verhoogd met € 41.868,--, te weten
de indexering van de televisie met € 25.520,-- en de integratieheffing voor de televisie
van € 16.348,--.

9.
Beantwoording vragen
statenlid de heer
drs.K.W.C.Breunissen inzake
de afgifte van een verklaring
van geen bezwaar voor de
aanleg van kunstgras-
hockeyvelden in Bloemendaal

Het college stelt de antwoorden vast.

10.
Streekplanafwijking
Bedrijfsterrein Hiemstra
(Wieringermeer)

Het college besluit:
1. Met toepassing van de afwijkingsbevoegdheid van het streekplan Noord-Holland

Noord in beginsel in te stemmen met de realisatie van bedrijfsgebouwen en
bedrijfsterreinen voor de firma Hiemstra aan de Koggenrandweg te Wieringermeer

2. Met het oog op deze afwijking de provinciale planologische commissie en de
statencommissie ROB van 20 februari 2003 te raadplegen

11.
Overdracht provinciale
commissariaten

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het overzicht van de statutaire zittingsperiode van provinciale

commissarissen.
2. In te stemmen met voortzetting van het commissariaat van mw.Wildekamp bij

Continuon/NoordWestNet.
3. NV NUON te berichten dat een voorstel voor benoeming van een Noord-Hollandse

commissaris pas na totstandkoming van het nieuwe college kan worden gedaan.
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12.
Oprichting Algemene Zaken,
Communicatie, Juridische
Zaken i.o. en Kennis &
Strategie i.o.  

Het college besluit:
1. De  inrichtingsplannen Algemene Zaken, Communicatie, Juridische Zaken i.o. en

Kennis & Strategie i.o. vast te stellen.
2. Vast te stellen dat de onder 1. genoemde inrichtingsplannen tegelijk in GS en in de

OR behandeld worden, conform de afspraken met de OR.
3. De directieraad op te dragen de organisatiestructuur van de provincie te wijzigen

volgens de onder 1. genoemde inrichtingsplannen en te bevorderen dat de in die
plannen voorgestelde verbeteringen uitgevoerd worden.

4. De onder 1. genoemde inrichtingsplannen ter kennisname door te zenden aan de
Statencommissie OPOO.

13.
Herstructurering Facilitair
Bedrijf

Het college besluit:
a) kennis te nemen van de inhoud van de notitie van het afdelingshoofd Facilitair

Bedrijf (FB): “Opmaat naar een nieuwe jas”, dd 13 november 2002 en in te
stemmen met het voorstel om de afdeling FB te herstructureren op basis van het
door de DR geaccordeerde inrichtingsplan. Daarin staat onder andere dat het “front-
backoffice” principe niet wordt verlaten, de aansturing plaatvindt via grotere
bureaus met inhoudelijk coördinerende en/of senior medewerkers en dat voor de
producten en diensten gekozen is voor gestandaardiseerde (duidelijke)
leveringscondities en schaalvergroting met een samenhang tussen producten en
(werk)processen.

b). Binnen de afdeling FB, de bureaus bedrijfsbibliotheek, locatieservices,
bedrijfsbureau sec en huisvesting sec op te heffen en de afdeling te laten bestaan uit
een kleine stafeenheid met de volgende bureaus:

- Klantencontacten en bibliotheek;
- Mediaproductie en postlogistiek;
- Archief en registratie;
- Facilitering bestuur, catering en evenementen;
- Huisvesting en bedrijfsondersteuning.

c). De commissie OOPO te informeren over dit besluit

14.
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.
− het oprichten van een eetcafé en 4 woningen aan de Korte Amstelstraat 14,

Stadsdeel Amsterdam-Centrum
− woningbouwplannen en bijbehorende voorzieningen voor het gebied van Plandeel

II van Stad van de Zon, het Carré, gemeente Heerhugowaard
− Bouw van 1 woning, Oostdijk 59, gemeente Heerhugowaard
− Bouwrijp maken voor de tweede fase Plandeel II van Stad van de Zon, gemeente

Heerhugowaard
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15.
Weigering verklaringen van
geen bezwaar artikel 19
(oud)WRO en 50, lid 5 (oud)
Woningwet voor de bouw van
een woning aan de
Spieringweg 1097a te
Zwaanshoek

Het college besluit:
Gedeputeerde staten besluiten met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en

Wethouders van Haarlemmermeer om verklaringen van geen bezwaar
ingevolge artikel 19 (oud) van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel
50, lid 5 (oud) van de Woningwet voor de bouw van een woning aan de
Spieringweg 1097a te Zwaanshoek, ten name van
C. Schrama:
- de verklaringen te weigeren;
- een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en

wethouders van Haarlemmermeer;
- een afschrift van dit besluit te zenden aan de aanvrager van de

bouwvergunning.

16.
Gemeente Aalsmeer; aanvraag
artikel 19,  lid 1 WRO voor
het plaatsen van een antenne-
installatie voor mobiele
telefonie aan de Zwarteweg
17a

Het college besluit:
met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en Wethouders van Aalsmeer om een
verklaring van geen bezwaar ex artikel 19, lid 1 WRO, voor het plaatsen van een
antenne-installatie voor mobiele telefonie aan de Zwarteweg 17a t.n.v. Dutchtone N.V.:

- de verklaring af te geven;
- een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en

Wethouders van Aalsmeer;
- een afschrift van dit besluit te zenden aan de aanvrager van de

bouwvergunning.

17.
Werkbezoek County Council
Norfolk aan Noord-Holland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de resultaten van het werkbezoek van Norfolk County

Council aan Noord-Holland, als onder 3. samenvattend is geformuleerd.
2. In te stemmen met het vervolgtraject in 2003 in de vorm van een

uitwisselingsprogramma.
3. Het verslag ter kennisneming te brengen van de statencommissie ELE van 26

februari.

18.
Noord-Holland Maritiem,
project Water als economische
drager

Het college besluit:
a. Ter uitwerking van het besluit van de provinciale staten op 13 januari

over het prioritaire  UNA project water als economische drager samen
met de betreffende gemeenten te komen tot:

- een programmatische aanpak voor de realisatie van bestaande en
nieuwe plannen in en om vaarwegen ten noorden van het
Noordzeekanaal in Noord-Holland ter versterking van de economie in
dit deel van Noord-Holland;

- ontwikkelingen op het gebied van leisure, bedrijvigheid en van het
wonen op/aan het water, het vervoer over het water en het
waterbeheer.

b. De  uitwerking van dit besluit vast te leggen in een Intentieverklaring;
c. Met 8 gemeenten in de Kop van N-H en Zaanstad bijgaande

intentieverklaring te ondertekenen;
d. Dhr. J.H.J. Verburg te machtigen namens het college van GS de

intentieverklaring te ondertekenen op 28 februari 2003.
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Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 11
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 13
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7, 17, 18
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 12
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 10, 14, 15, 16
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 8
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 .4. 5. 6
L.Zwart tel. (023)  5143528 2, 3

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. 18-02-2003 openbaar
Datum:18-02-2003


