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Onderwerp Besluit

1. Beantwoording van
statenvragen van het statenlid
drs. K.W.C. Breunissen
(GroenLinks) over
appartementengebouw in
bestemmingsplan Willem
Alexanderplantsoen

Het college stelt de antwoorden vast.

2
Plassenschap Loosdrecht en
provincie Noord Holland

Het college besluit:
– het provinciaal aandeel in de kosten van het plassenschap Loosdrecht, voor de

periode 2002 t/m 2006 te bepalen op maximaal 26% van het jaarlijks
exploitatietekort, met als uitgangspunt het exploitatietekort van 2002 – 1.280.000
Euro- plus loon en prijs stijgingen,

– bij de integrale afweging in het kader van het voorjaarsbericht 2003 een besluit te
nemen over de (exploitatie) bijdrage aan het plassenschap Loosdrecht over 2002 en
2003,

– met ingang van 1 januari 2002 het financiële toezicht op het plassenschap uit te
oefenen,

– de gedeputeerde OPOO aan te wijzen als bestuurlijke vertegenwoordiger van de
provincie in het plassenschap.

– te bevorderen dat voor 2007 een beslissing wordt genomen over de ontwikkeling
van het plassenschap op basis van scenario’s die daarvoor door het schap zijn
geformuleerd. Deze beslissing dient (tevens) het volgende te omvatten.

- Al dan niet uitbreiding van het te beheren gebied.
- De definitieve financiële bijdrage van de provincie Noord Holland.
- Te beslissen of de provincie Noord Holland participant wordt van het

plassenschap.
- Duidelijkheid over andere nieuwe deelnemers aan de gemeenschappelijke

regeling te verkrijgen.
- Actualisering van de 20 jaar oude gemeenschappelijke regeling, inclusief

de verdeelsleutel voor de lasten.
- Te beslissen of het beheer door de Noord Hollandse verzelfstandigde

onderafdeling groenbeheer dient te worden overgenomen van de Utrechtse
beheerdienst?

- In samenhang daarmee de systematiek (meer bedrijfsmatig) van de
organisatie van het beheer aan te passen.

3.
Voornemen tot vernietiging en
schorsing slb-besluit

Het college besluit:
– aan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

schriftelijk het voornemen aan te kondigen om over te gaan tot vernietiging van het
besluit van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap AGV d.d. 26
september 2002 om bij de huidige en toekomstige realisatie en renovatie van de
objecten die zijn benoemd in de bij het ab-besluit behorende bijlage gebruik te
maken van een met BTW belaste verhuur met de Waterlandstichting (sale en lease
back constructie), zulks wegens strijd met het algemeen belang;

– het besluit van het algemeen bestuur van AGV d.d. 26 september 2002 te schorsen
voor een termijn van 6 maanden, gerekend vanaf de datum van de brief aan AGV;

– het dagelijks bestuur van AGV in de gelegenheid te stellen tot bestuurlijk overleg
omtrent het voornemen tot vernietiging
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4.
Ruimte voor bollen Het college besluit:

a. kennis te nemen van het rapport “Ruimte voor bollen”. Dit rapport is door de
afdeling Onderzoek van de provincie opgesteld om de toekomstige ruimtevraag
naar en het aanbod van bollenareaal op zeezandgronden in Noord-Holland in de
periode van 2000 tot 2015 in beeld te brengen om te bezien of een extra ruimtelijke
inspanning ten behoeve van deze sector wenselijk is;

b. in te stemmen met de belangrijkste conclusies in het rapport:
1. Door de autonome groei van de bollensector en door functieveranderingen in

bestaande bollengebieden (bijv. woningbouw, waterberging) is er een
ruimtevraag van circa 1500 ha bruto in de periode 2000-2015;

2. Het ruimte-aanbod is eveneens 1500 ha bruto en bestaat uit stille reserves in
bestaande bollenconcentratiegebieden en de 1000 ha netto die in het huidige
streekplan Noord-Holland Noord is gereserveerd als zoekgebied voor
projectmatige bollenteelt op zeezandgrond;

3. Hieruit volgt dat er tot 2015 geen planningsopgave is: er is geen aanleiding om
een nieuwe ruimtelijke reservering ten behoeve van de projectmatige
bollenteelt op zeezandgronden in overweging te nemen. Wél is het
noodzakelijk om het bestaande zoekgebied van 1000 ha netto daadwerkelijk te
realiseren;

c.     in te stemmen met het agenderen van het rapport voor de PS-cie Economie,
Landbouw en Europa (ter kennisname, vergadering van 26 februari 2003).

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 de bouw van 2 woningen en een app. complex, Rechtestraat te De Rijp,

gemeente Graft-De Rijp,
– Voor de bouw van een opslagloods en het inrichten van een opslagterrein aan de

Zuiderhazedwarsdijk te Petten t.b.v. de reddingsbrigade Sint Maarten, gemeente
Zijpe

– Bouw woning achter Dorpsstraat 310 te Zuid Scharwoude,
– Bouw woning achter Dorpsstraat 312 te Zuid Scharwoude,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan “Wetenschap en Technologiecentrum Watergraafsmeer” van de

gemeente Amsterdam,
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Nieuwendam-Zuid, 1e herziening, stadsdeel Noord, gemeente

Amsterdam,
– Bestemmingsplan Marcanti-eiland, stadsdeel Westerpark, gemeente Amsterdam,
– Bestemmingsplan Waldijk, gemeente Uitgeest,

6. Benoemingsbesluit
Statengriffier Het college besluit:

– In navolging van het besluit van Provinciale Staten, d.d. 13 januari 2003, mevrouw
C.A. Peters tot 20 maart 2003 te benoemen als voorlopig Statengriffier van de
provincie Noord-Holland, onder toezegging dat zij met ingang van 20 maart 2003
de door Provinciale Staten benoemde statengriffier is.
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7.
Reglement van Orde Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het Reglement van Orde. Zoals gesteld in artikel 7 van de
Verordening Commissie Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Noord-Holland-
2001.

2. Het Reglement van Orde ter kennis te brengen van de door GS benoemde leden,
deel uitmakende van instanties en organisaties, welke op enigerlei wijze bij de
verkeersveiligheid zijn betrokken.

8.
Heroverweging ingevolge
Awb; B&W Den Helder. Het college besluit:

1. B&W van Den Helder in hun bezwaar te ontvangen;
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren;
3. Het besluit van 25 juli 2002, nummer 2002-26956, te handhaven;
4. Ten aanzien van de grondslag van de terugvordering van het onverschuldigd

betaalde voorschot te verwijzen naar artikel 4:57 van de Algemene wet
bestuursrecht.

9.
Besluiten tot aanpassing van
een aantal in het Provinciaal
Beleidsplan Jeugdzorg 2002
tot en met 2005 genoemde
subsidies

Het college besluit:
1. De subsidies 2002 van de jeugdhulpverleningsinstellingen te verhogen met

a. de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (Van Rijn-gelden) van € 174.992,--
b. de overheidsbijdrage arbeidskostenontwikkeling van 5,25% op het

loongevoelige deel van de Van Rijn- en Dijkstalgelden van € 122.492,--.
2.     De subsidieplafonds overeenkomstig het gestelde onder punt 1 aan te passen.

10.
Waddenzee; informatieve
brief aan cie OOPO en ELE

Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept van de informatieve brief van de Stuurgroep

Waddenprovincies aan de statencommissies Openluchtrecreatie, Onderwijs en
Personeel en Organisatie en Economie, Landbouw en Europa waarin de stand van
zaken wordt toegelicht met betrekking tot het Interprovinciaal Beleidsplan
Waddenzeegebied, de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee,het
Beheersplan Waddenzee, het Convenant vaarrecreatie, het duurzaam Sociaal
Economisch Ontwikkelingsperspectief en het Internationale Waddenzeeforum.

2. De informatieve brief door de Stuurgroep Waddenprovincies ter kennisname toe te
laten sturen aan bovengenoemde statencommissies.

3. De portefeuillehouder te machtigen de brief definitief vast te stellen voor zover er
geen grote wijzigingen worden voorgesteld door de GS -colleges van Friesland en
Groningen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 4,
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 2, 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 5, 6
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M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 8, 9,
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3
L.Zwart tel. (023)  5143528 7,

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. 21-01-2003 openbaar
Datum:21-01-2003


