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Onderwerp Besluit

1.
Voorstel voor formatie-
uitbreiding in het licht van de
op handen zijnde
inwerkingtreding van de Wet
kwaliteitsbevordering
rampenbestrijding

Het college besluit:
1. Ondanks het verzoek van de Minister  van BZK niet eerder over te gaan tot het

toetsen van gemeentelijke rampenplannen aan het nieuwe toetsingskader voor
rampenplannen krachtens de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding, dan
nadat die wet en daarop gebaseerde AmvB- naar verwachting op 1 januari 2004 –
van kracht zijn geworden.

2. Met gebruikmaking van het daartoe met ingang van 1 januari 2003 met  €
308.000,00 structureel verhoogde budget van het Provinciefonds in te stemmen met
een formatie-uitbreiding per 1 januari 2004 van vier formatieplaatsen schaal 10
voor openbare orde en veiligheid en 0,6 formatieplaats afdelingssecretariaat in
verband met nieuwe provinciale taken en bevoegdheden die voortvloeien uit de op
1 januari 2004 of kort daarop inwerkingtredende Wet kwaliteitsbevordering
rampenbestrijding.

3. Ermee in te stemmen dat bij het Voorjaarsbericht 2004 het budget van directe
uitgaven wordt overgeheveld naar het salarisbudget van de afdeling Kabinet en het
materiële budget van de Directieraad.
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Vervolgtraject Hassebas:
starten civielrechtelijke
bodemprocedure

Het college besluit:
a. Conform het advies van de huisadvocaat een civielrechtelijke bodemprocedure

aanhangig te maken bij de Rechtbank Alkmaar, waarin ontruiming van het terrein
van dwanghaven De Hassebas, gelegen aan de Waarddijk 4 te Heerhugowaard,
wordt gevorderd;

b. De huisadvocaat middels een volmacht van de Commissaris der Koningin opdracht
te verlenen hiertoe de nodige stappen te ondernemen;

c. Het voeren van bestuurlijk overleg met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
en daarbij aan te dringen op het vinden van een oplossing voor alternatieve
huisvesting, zodat te zijner tijd het ontruimingsvonnis daadwerkelijk kan worden
uitgevoerd.

3.
Memorie van Antwoord bij de
Programmabegroting 2004

Het college besluit:
a. De memorie van antwoord (MvA) bij de programmabegroting 2004 vast te stellen.
b. De portefeuillehouder mr. H. M. Meijdam te mandateren eventuele aanpassingen

als gevolg van de GS -besluitvorming op 21 oktober 2003 in de tekst van de MvA
aan te brengen, alvorens de MvA aan Provinciale Staten te zenden.

4.
Ontwerp -najaarsbericht 2003 Het college besluit:

a. Het ontwerp -najaarsbericht 2003 vast te stellen;
b. Het ontwerp –najaarsbericht toe te zenden aan de leden van Provinciale Staten.

5.
Beantwoording statenvragen
van mevrouw M. Agema
(LPF), over transferia

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Tegemoetkoming
ontvlechtingskosten
voormalige Centrale Posten

Het college besluit:
1. In te stemmen met het toekennen van een tegemoetkoming van € 60.000,- aan het

bestuur van de meldkamer Noord-Holland Noord voor de resterende planschade als
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Ambulancevervoer (CPA’s) in
Noord-Holland Noord

gevolg van een besluit van PS in 1997 tot samenvoeging van de 3 noordelijke
Centrale Posten Ambulancevervoer.

2. Deze uitgave te verwerken in het Najaarsbericht

7.
Concept-voordracht en
ontwerp-besluit UNA
deelprojecten sociale en
culturele infrastructuur tweede
tranche

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit m.b.t. de

deelprojecten sociale en culturele infrastructuur tweede tranche vast te
stellen.

2. De statenvoordracht en het ontwerpbesluit met inliggende brief te
zenden aan provinciale staten met het verzoek deze te behandelen op 8
december 2003, gezien de samenhang met de “voordracht Actualisatie
UNA-projecten 2003” die in de vergadering van 8 december
behandeld zal worden.

3. PS voor te stellen de voordracht Projecten Sociale en Culturele
Infrastructuur tweede tranche inclusief  bijlagen vast te stellen en voor
de volgende projecten in het kader van de begroting 2004 een
investeringsbijdrage te ramen:
a.1 van maximaal € 1.400.000,- aan de gemeente Haarlem voor

de gehele realisatie van het EBH-project, onderdeel
conservering en hergebruik historische bedrijfsgebouwen en
de bijdrage specifiek voor de volgende onderdelen
beschikbaar te stellen:
•  € 1,3 miljoen voor conservering /hergebruik erfgoed,

zijnde maximaal 10% van de daadwerkelijk
gemaakte investeringskosten tot 2015, waarvan
- Oerkap € 700.000.-
- Administratiekantoor € 600.000,-

•  € 100.000,- voor het leerwerkproject zijnde
maximaal 50% van de gemaakte kosten voor dit
projectonderdeel;

a.2 de eventuele TIPP bijdrage voor het EBH-project van
€246.000,-  op de onder a1. genoemde UNA-bijdrage ad €
1,3 miljoen in mindering te brengen;

a.3 de onder a.1 genoemde bijdrage pas beschikbaar te stellen
wanneer de benodigde vergunningen onherroepelijk zijn en
de opdracht voor realisatie is gegund.

b. van maximaal  € 900.000,- aan de Stichting Pest en Dolhuys
t.b.v. het museum Pest- en Dolhuys te Haarlem

c.      van maximaal € 1.500.000,- aan Sportservice Noord-Holland
t.b.v. de

           uitvoering van het projectplan “sportinfrastructuur Noord-
Holland” in vier
           van de zeven regio’s (zoals aangegeven in de projectnota).

4. De investeringsbijdragen ten laste te brengen van het UNA-
compartiment binnen het FINH onder het UNA-project “programma
sociale en culturele infrastructuur”.

8.
Cultuurhistorische Het college besluit:
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regioprofielen 1. De cultuurhistorische regioprofielen voor Noord-Holland vast te stellen als
uitgangspunt voor cultuurhistorisch beleid;

2. De juridische consequenties van de cultuurhistorische regioprofielen vast te leggen
in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid.

9.
Beslissing op bezwaren tegen
gedoogbeschikking
Scheepswerf Groot te Edam

Het college besluit het advies van de Hoor- en Adviescommissie integraal over te
nemen en
– bezwaarmakenden in hun bezwaar te ontvangen;
– het bezwaar ongegrond te verklaren en
– de gedoogbeschikking van 20 juni 2003, kenmerk 2003-48069, ongewijzigd te

handhaven.
10.
Public Affairs-beleid Het college besluit:

− kennis te nemen van de nota Public Affairs-beleid;
− tot het collegiaal inzetten op strategische belangenbehartiging aan de hand

van vooraf gestelde prioriteiten;
− voorshands te kiezen voor model 2: het bestuur wenst verder te gaan dan

de Bestuurlijk Strategische Agenda (BSA), maar beperkt public affairs tot
de staande organisatie;

− over 5 maanden aan de hand van een evaluatie van dit model te beslisssen
of  gekozen zou moeten worden voor model 3.2

− tot het maken van een beperkt aantal strategische dossiers waarop public
affairs zich gedurende deze bestuursperiode, te beginnen vanaf 1 januari
2004, zal richten;

− de te benoemen strategische dossiers volgens de Bestuurlijk Strategische
Agenda als basis voor de selectie te nemen. (De Bestuurlijk Strategische
Agenda wordt 4 november in GS vastgesteld).

11.
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.
– Bouw bedrijfswoning Purmerland 96 te Ourmerland, gemeente Landsmeer
– Gebruik van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing ten behoeve van het

schildersbedrijf Van Etten, gemeente Wognum
– Bouw stolp Westerblokker 177 te Hoorn, gemeente Hoorn
– Bouw groepsverblijf Haffelderweg te Den Burg (Texel)
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Duivendrecht Zuid, gemeente Ouder-Amstel

12.
Airport Regions Conference Het college besluit gedeputeerde Meijdam aan te wijzen als bestuurlijke

vertegenwoordiger namens de provincie Noord-Holland in de Airport Regions
Conference (ARC).

13.
Afgelegd ambtsbezoek
commissaris van de Koningin
aan gemeente Zandvoort

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het programma, de agenda en het verslag van het door de

commissaris van de Koningin op 26 september 2003 afgelegde ambtsbezoek aan de
gemeente Zandvoort en in het bijzonder kennis te nemen van de gedane toezegging
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van de commissaris van de Koningin.
2. De commissaris van de Koningin heeft toegezegd de problematiek van de

bereikbaarheid van de gemeente Zandvoort alsook die van het openbaar vervoer in
de gemeente Zandvoort expliciet onder de aandacht van het college te brengen.

14.
Wijziging
samenwerkingsgebied Noord-
Kennemerland

Het college besluit:
a. Het ontwerpbesluit tot het wijzigen van het samenwerkingsgebied Noord-

Kennemerland en het samenwerkingsgebied IJmond, het een en ander als gevolg
van de nieuwe gemeente Castricum, ter visie te leggen. Daarna zal het
ontwerpbesluit worden voorgelegd aan PS;

b. De hiervoor geëigende procedure conform de Wet gemeenschappelijke regelingen
op te starten.

15.
Kadernota zorgvragersbeleid
2004-2007: “Zorgen voor de
vraag van morgen”

Het college besluit:
1. De kadernota zorgvragersbeleid 2004-2007: “Zorgen voor de vraag van morgen”

vast te stellen na wijzigingen aangebracht na behandeling door de commissie
sociale infrastructuur d.d. 24 september 2003. De wijzigingen zijn aangebracht op
pagina 13, 15, 18 en 21;

2. De aangepaste kadernota zorgvragersbeleid 2004-2007: “Zorgen voor de vraag van
morgen” aan te bieden ter informatie aan de commissie sociale infrastructuur;

3. In te stemmen met de aanbiedingsbrief aan het presidium met het verzoek in
overweging te nemen de kadernota te agenderen voor PS op 8 december a.s.;

4. In te stemmen met de statenvoordracht en het concept -besluit inzake het
zorgvragersbeleid 2004 –2007.

16.
Richtlijnen
wegwerkzaamheden

Het college besluit:
1. Voor alle werkzaamheden en evenementen op de weg is filearm

(maximaal 10-minuten vertraging) werken de norm.
2. Onder voorwaarden toe te staan dat er afgeweken wordt van filearm

werken.
a) Indien de werkbare uren om filearm te werken op een wegvak

dusdanig beperkt is dat het uitvoeren van de werkzaamheden eigenlijk
niet mogelijk is.

b) Indien de kosten onevenredig hoog zijn (bypass) om tijdens de
werkzaamheden het verkeer zoveel mogelijk ongestoord door te laten
rijden.

c) Indien niet direct aan het onderhoud gerelateerde factoren het
onmogelijk maken om de werkzaamheden te verplaatsen naar de
filearm werkbare uren (bijvoorbeeld Arbo-eisen m.b.t. ontbreken
verlichting).

d) Bij ongeplande activiteiten zoals spoedreparaties en calamiteiten.

17.
Goedkeuring stappenplan en
plaatsingsprotocol (artikel 3
RRAO)

Het college besluit het stappenplan en plaatsingsprotocol ingevolge artikel 3 Regeling
rechtspositionele aspecten bij organisatieveranderingen 2001 (RRAO) goed te keuren.
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18.
Herstart proces
Wieringerrandmeer

Het college besluit
1. conform het Kompas voor Ontwikkelingscompetities het selectieproces voor een

private partij zo spoedig mogelijk op te starten.
2. dat de te stellen randvoorwaarden in de volgende vergadering eerst nog separaat

aan het college zullen worden voorgelegd.
3. Provinciale Staten te informeren per brief.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 3,4,11,12,18
E. Klut tel. (023) 514 40 83 2,17
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 6,7,8,15
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 9,10,14
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 5,16

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. 21-10-2003 openbaar
Datum:21-10-2003


