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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 23 september 2003
Onderwerp
1.
Deelverordening Kleine
Infrastructuur Noord-Holland
2003

2.
Ambulancezorg

3.
Participatie in projecten van
het Europese Interreg IIIprogramma

4.
Vaststellen inrichtingsplan
afdeling Subsidies

Besluit
Het college besluit:
1. De Deelverordening Kleine Infrastructuur Noord-Holland 2003 ter vaststelling voor
te leggen aan Provinciale Staten van Noord-Holland;
2. daartoe bijgaande voordracht vast te stellen en
3. aan te bieden aan Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. in principe te besluiten een tussentijdse herziening van het Spreidingsplan
Ambulancezorg in Noord-Holland 2001 t/m 2004 voor de subregio’s Amstelland/
de Meerlanden en Amsterdam voor te bereiden.
2. De portefeuillehouder te machtigen een definitief besluit over de voorbereiding van
tussentijdse herziening te nemen na overleg met de betrokken veldpartijen.
3. Het voornemen tot sluiting van de ambulancestandplaats Aalsmeer te schrappen uit
het vigerende Spreidingsplan Ambulancezorg in Noord-Holland 2001 t/m 2004.
4. Als volgt op het tegen de vaststelling van het Spreidingsplan Ambulancezorg in
Noord-Holland 2001 t/m 2004 gerichte bezwaarschrift van B&W Aalsmeer te
besluiten:
– B&W Aalsmeer in hun bezwaar te ontvangen;
– het bezwaar van B&W Aalsmeer ongegrond te verklaren.
Het college besluit:
a. het project OPTIMUM2 als lead-partner in te dienen bij het Interreg IIIB
NoordWestEuropa programma;
b. als partner deel te nemen in het project TRUST dat ingediend wordt door
lead-partner Hoogheemraadschap Schieland bij het Interreg IIIB
NoordWestEuropa programma;
c. als partner deel te nemen in het project ERIH2 dat ingediend wordt door
lead-partner Nordrhein-Westfalen Tourismus e.V. het Interreg IIIB
NoordWestEuropa programma en voor uitvoering van het NoordHollandse deel in ERIH2 subsidie te verlenen aan de Stichting
Industriecultuur Nederland.
d. voor de projecten genoemd onder a. t/m. c. in te stemmen met het
beschikbaar stellen van cofinancieringsgelden van:
OPTIMUM2: maximaal €205.000, ten laste van de begrotingspost
‘cofinanciering van Europese projecten’ over de periode 2004-2008;
TRUST: maximaal €920.000, ten laste van de reeds beschikbaar gestelde
FINH-bijdrage van €1.820.000 en dit bedrag, conform het PS-besluit van
21 mei 2001, in 2004 op te nemen in het voor- of najaarsbericht;
ERIH2: maximaal €164.000, ten laste van de begrotingspost
‘cofinanciering van Europese projecten’ over de periode 2004-2007.
e. de betrokken portefeuillehouders te machtigen, en de afdelingshoofden
van RWB, WNLO en ZWC, om indieningsvoorstellen,
deelnameverklaringen of partnercontracten en dergelijke te ondertekenen
en bijdragen te verlenen;
f. dit besluit in een aanbiedingsbrief aan te bieden aan PS.
Het college besluit:
het inrichtingsplan van de afdeling Subsidies vast te stellen.
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Besluit

5.
Extra middelen
muskusrattenbestrijding

Het college besluit:
1. Het budget voor muskusrattenbestrijding ( 421) voor 2003 op te hogen ter betaling
van de operationele bestrijding op het grondgebied van de voormalige gemeente
Loosdrecht door het Openbaar Lichaam Muskusrattenbestrijding Utrecht ad
€ 76.400 en ter betaling van de bijdrage aan de landelijke coördinatie bever- en
muskusrattenbestrijding ad € 57.000, in totaal € 133.400, en dit te betrekken in het
kader van de integrale afweging van het najaarsbericht 2003;
2. Het budget voor de muskusrattenbestrijding (421) ingaande 2004 structureel op te
hogen t.b.v. 0,7 fte bestrijder voor onder 1) genoemd gebied ad € 43.800 en de
bijdrage aan landelijke coördinatie ad € 56.500, in totaal € 100.300, en dit te
betrekken in het kader van de integrale afweging bij het voorjaarsbericht 2004.

6.
Beantwoording van de
schriftelijke vragen van het
statenlid de heer K.W.C.
Breunissen, aangaande zilt
water tegen de droogte.
7.
Lidmaatschap vereniging
Deltametropool

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. het voornemen uit te spreken als lid toe te treden tot de vereniging Deltametropool
voor een bedrag van € 51.150,-- per jaar.
2. conform artikel 158, lid 2 van de Provinciewet PS in de gelegenheid te stellen
bedenkingen kenbaar te maken tegen dit voornemen. In een brief aan PS zullen de
intenties waarmee de provincie het lidmaatschap aanvaardt worden toegelicht.

8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
9.
Heroverweging ingevolge de
Awb over het bezwaar van
Dekker/Geluk tegen besluit
van 17-03-03, nr. 2002-44895

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan CONO, gemeente Beemster,
Het college besluit:
1. De heer Dekker en mevrouw Geluk in hun bezwaar te ontvangen
2. Het bezwaar ongegrond te verklaren
3. De bestreden beslissing van 17 maart 2003, nr. 2002-44895 niet te herroepen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
M.van Kanten
E. Klut
M.Ottevanger
L.Zwart

tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 44 58

7, 8, 9
4, 5, 6
2, 3
1

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.
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