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1.
Beantwoording statenvragen
van de statenleden C. Bozelie
en P.A. Prins (GroenLinks) en
D. Graatsma (SP), over
militaire transporten in het
kader van een eventuele
militaire operatie tegen Irak

Het college stelt de antwoorden vast.

2.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP) over een
keerlus voor de bus in
Uithoorn

Het college stelt de antwoorden vast.

3.
Nota Duurzaam Veilige
Gedragsbeïnvloeding

Het college besluit:
1. De ontwerp-nota ‘Duurzaam Veilige Gedragsbeïnvloeding’ vast te stellen;
2. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid te machtigen de maatregelen beschreven

in hoofdstuk 3 van het plan uit te voeren voor het daarbij genoemde bedrag:
•  3. 1        Opbouw databestand met weggebonden gegevens:          € 100.000,-
•  3. 2        Beleids Effect Rapportage:                                                €   80.000,-
•  3. 3        Inwinnen van basisinformatie:                                           € 105.000,-
•  3. 4        Strategie verankering:                                                        €   55.000,-
•  3. 5        Factsheets voor volksvertegenwoordigers:                        €   10.000,-
•  3. 6        Voorlichting voor raadscommissies Verkeer en Vervoer: €  35.000,-
•  3. 7        Kennismaking nieuwe statenleden:                                    €  20.000,-
•  3. 8        Voorlichting ingelanden waterschappen:                           €  10.000,-
•  3. 9        Verkiezing veiligste gemeente:                                          €  80.000,-
•  3.10       Voorlichting specifieke groepen weggebruikers:              €   50.000,-
•  3.11       Kennisnetwerken database:                                                €  50.000,-
•  3.12       Kennisontsluiting via Internet:                                           €  30.000,-
•  3.13       Ondersteuningsstructuur voortgezet onderwijs:                 € 210.000,-
•  3.14       Project Lantaarnpaalborden:                                              €  50.000,-
•  3.15       Ouderen en verkeer:                                                           €  36.000,-
•  3.16       Indicatief maatregelpakker Duurzaam Veilig:                   €  45.000,-
•  3.17       Planvorming:                                                                      €  15.153,-
•  3.18       Planbeheer en rapportage:                                                  € 269.072,-
•  3.19       Studie toekomstige structuur en organisatie ROV:            €  15.000,-
•  3.20       Implementatie nieuwe structuur en organisatie ROV:       €  25.000,-
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4.
Tweede Coentunnel /
Westrandweg:
intentieovereenkomst
financiering

Het college besluit:
1. in te stemmen met de op 7 maart 2003 ondertekende Intentieovereenkomst Tweede

Coentunnel en Westrandweg; dit in vervolg op het collegebesluit van 21 januari jl,
nr 2003-997

2. de intentieverklaring ter kennisname te brengen van de PS-cies voor Wegen,
Verkeer en Vervoer en Financiën en, gelet op de actieve informatieplicht, aan de
nieuwe statenleden.

5.
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 het oprichten van een woning aan de Noorddammerweg 74-76, gemeente

Amstelveen,
– Voor het verbouwen van een loods tot paardenstalling aan de Lisserdijk 490a te

Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer,
– Voor de realisatie van een bus-/fietsverbinding nabij de Geniedijk over de A4,

gemeente Haarlemmermeer,
– Voor de aanleg van een verbindingsweg van de Bennebroekerdijk en de

Spaarneweg te Cruquius, gemeente Haarlemmermeer,
– Voor de bouw van een woning met garage, Landbouwstraat 31b Julianadorp,

gemeente Den Helder,
– Uitbreiden glasopstand aan de Bennemeersweg 14 te Twisk, gemeente Noorder –

Koggenland. (Poen),
– Voor het vergroten van en wijzigen van functie van een bedrijfswoning aan de

Noorddammerweg 69a, gemeente Amstelveen,
– Voor het uitbreiden van bedrijfsruimte en kantoren aan de Aarbergerweg 5-7 te

Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer,

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Buitengebied Noorder-Koggenland op grond van beslissing

Afdeling brs, gemeente Noorder-Koggenland,

6.
Bestemmingsplan
Woningbouw de Wijzend,
gemeente Stede Broec

Het college besluit goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Woningbouw de
Wijzend.

7.
Afwikkeling laatste
wijksteunpunten uit het “Plan
Verzorging & Verpleging
1997 t/m 2000”.

Het college besluit:
1. Van de 3 door Woonzorg Nederland, in overleg met de gemeente Waterland,

ingediende plannen, om te komen tot de oprichting van de in het “Plan Verzorging
& Verpleging 1997 t/m 2000 “( het Plan) genoemde wijsteunpunten (wsp), 1 plan
te honeren, conform de in verordening wsp gestelde voorwaarden, voor het
gevraagde bedrag van € 205.877,-.

2. Het door de gemeente Wester-Koggenland ingediende plan om te komen tot de
oprichting van een wsp in de dorpskern Spierdijk eveneens conform het Plan te
honoreren, voor het gevraagde bedrag van € 652.528,-.

3. De gelden, voor het onder 1) en 2) genoemde, worden beschikbaar gesteld uit het
daarvoor bestemde Fonds reserve ouderenvoorzieningen, onderdeel rentebaten.
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4. Het afdelingshoofd ZWC te machtigen een brief op te stellen waarin beide
gemeenten van bovenstaand besluit, inclusief de voorwaarde zoals vermeld in de
verordening wsp, op de hoogte worden gesteld.

8.
Habitatrichtlijn-aanmeldingen Het college besluit:

– Een kritische zienswijze op de aanmelding van nieuwe Speciale
Beschermingszones in het kader van de EU-Habitarichtlijn te geven, verwoord in
bijgaande brief.

– De kritische noot betreft de zorgen om stapeling van beschermingsregimes, de
onduidelijkheden van de aanmeldingen voor besluitvorming, de ondoorzichtige
toepassing van criteria voor aanmelding en de mogelijke belemmeringen voor
reguliere economische ontwikkeling in de betreffende gebieden en nieuwe plannen
en projecten.

9.
Provinciale
professionalisering
milieuwethandhaving

Het college besluit:
A. tot vaststelling van de resultaten van de door KPMG geverifieerde zelfevaluatie

Professionalisering Handhaving en
B. in te stemmen met het opstellen van een Plan van Aanpak zodat de handhaving van

de milieuwetgeving door de afdeling M&B in lijn wordt gebracht met de in 2002
landelijk vastgestelde norm Handhaving.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 6
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 7
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 8, 9
L.Zwart tel. (023)  5143528                                           2, 3, 4

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. 18-03-2003 openbaar
Datum:18-03-2003


