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Onderwerp Besluit

1.
Toepassing van artikel 6, lid 4
van de Wegenverordening
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Toepassing te geven aan artikel 6, lid 4 van de Wegenverordening Noord-Holland,

dat de verbodsbepalingen vermeld in artikel 6, lid 1, sub a en c van de
Wegenverordening Noord-Holland in die zin niet (meer) van toepassing zijn op de
in deze provincie gelegen wegen, wegvakken of weggedeelten die zich bevinden
buiten de bebouwde kom ingevolge de Wegenwet voor zover deze worden
onderhouden of beheerd door – dan wel krachtens inrichting of reglement onder
toezicht staan van – de in deze provincie gelegen gemeenten;

2. De gemeenten te informeren over het besluit.
3. Dit besluit in het provinciaal blad te laten publiceren.

2.
AB/DB vergadering IPO d.d.
26 juni 2003

Het college besluit onder het plaatsen van enige kanttekeningen in te stemmen met de
voorstellen zoals vermeld op de agenda van het algemeen bestuur van het IPO op 26
juni 2003.

3.
Jaarrekening 2002 NV
Afvalzorg, inclusief
winstbestemming

Het college besluit:
1. als aandeelhouder van NV Afvalzorg de jaarrekening 2002 goed te keuren en in te

stemmen met het voorstel voor winstbestemming
2. de RvB en de RvC van Afvalzorg decharge te verlenen voor het gevoerde beleid

respectievelijk toezicht
3. de directie van NV Afvalzorg door middel van bijgevoegde, door de cvdK te

ondertekenen brief in kennis te stellen van het aandeelhoudersbesluit onder 1

4.
Plan van Aanpak Europese
Kaderrichtlijn Water
deelstroomgebied Rijn-West

Het college besluit:
− In te stemmen met het ‘Plan van Aanpak voor het deelstroomgebied Rijn-West’ ten

behoeve van de operationele implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water
(EKW).

− Gedeputeerde Poelmann – portefeuillehouder Water – namens GS zitting te laten
nemen in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn – West betreffende de EKW

− tot het voornemen de leden van Provinciale Staten in het najaar van 2003 te
informeren over de beleidsmatige aspecten van de implementatie van de EKW,
mede op basis van een verkenning ter zake die Noord-Holland, samen met IPO en
andere provincies momenteel uitvoeren.

5.
Beantwoording schriftelijke
statenvragen van het statenlid
D. Graatsma (SP), izake
Schiphol Area Development
Company (SADC)

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Vervangende garantie aan
ABN AMRO ten behoeve van

Het college besluit:
a. de gevraagde garantie ten gunste van ABN AMRO Bank N.V. ter grootte van de
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SADC in verband met aanleg
T 106

restantschuld ad € 1.049.657,-- per 1 juli 2003 te verlenen;
b. de huidige garantie ten gunste van NIB Capital Bank N.V. ( voorheen Nationale

Investeringsbank) met ingang van 1 juli 2003 in te trekken.

7.
Mandatering besluitvormings-
en betalings-bevoegdheden
POP

Het college besluit:
a. op wens van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het

mandaatbesluit van 5 november 2002, nr. 2002-30718 inzake het mandateren van
besluiten op  grond van de Verordening plattelandsontwikkeling Noord-Holland
2002 te vervangen door bijgaand mandaatbesluit;

b. de Commissaris van de Koningin te verzoeken bepaalde ambtenaren van de Dienst
Landelijk Gebied en van LASER op te dragen zijn bevoegdheid tot het doen van
betalingen op grond van besluiten bedoeld onder a., uit te oefenen door middel van
bijgaande opdracht;

c. Provinciale Staten te verzoeken de Verordening plattelandsontwikkeling Noord-
Holland 2002 aan te passen en bijgaande voordracht daarbij als leidraad te
gebruiken;

d. de onder a. en b. genoemde besluiten te zenden aan de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit met het oog op de, ingevolge artikel 10:4 van de
Algemene wet bestuursrecht benodigde, instemming van de Minister;

e. na verkregen instemming van de Minister de onder a. en b. bedoelde besluiten te
doen opnemen in het openbaar register behorende bij het Mandaatbesluit
gedeputeerde staten 1999 en het openbaar register behorende bij het Mandaatbesluit
Commissaris van de Koningin 1999.

8.
Evaluatie diverse
experimenten per bus in
Noord-Holland Noord en
Beverwijk

Het college besluit:
1. Met ingang van 17 augustus aanstaande het experiment Citybus Hoorn (concessie

Noord-Holland Noord), vanwege het geringe gebruik dat van het vervoer wordt
gemaakt, te beëindigen.

2. Het experiment Vraaggestuurd Vervoer West-Friesland (Ho&Go vervoer)
(concessie Noord-Holland Noord) te verlengen met één jaar ingaande op 14
december 2003.

3. Het experiment Nachtbus Alkmaar – Bergen (concessie Noord-Holland Noord),
vanwege het geringe gebruik dat het vervoer wordt gemaakt, met ingang van 14
december 2003 te beëindigen.

4. De pendelbus tussen de nieuwe woonwijk Broekpolder (concessie IJmond),
gelegen in de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, en het NS-station Beverwijk
om te zetten in een spitsbus op werkdagen en deze voor een proefperiode te laten
rijden van één jaar ingaande 14 december 2003.

9.
Participatie in OPTIMUM 2
project binnen het Europese
Interreg IIIB-programma

Het college besluit:
a. dat Noord-Holland formeel inzet op de rol van Lead Partner bij het in ontwikkeling

zijnde project OPTIMUM2;
b. de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het uitwerken van OPTIMUM2 tot

een indieningsgereed voorstel;
c. voor deze uitwerking tot eind september (datum indiening voorstel) menskracht in

te zetten ter grootte van 2,3 fte;
d. de kosten van de tot op heden ingeschakelde externe ondersteuning (€ 78.000) te

verhalen op de Europese partners in het project;
e. de totale voorbereidingskosten (€ 121.515) voor te financieren vanuit het Fonds

Economische Ontwikkeling; eigen kosten Noord-Holland bedragen € 20.000 (
vanwege subsidie VROM), te financieren vanuit het Fonds Economische
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Ontwikkeling.
f. in te zetten op het project Mobiliteitsmanagement Zuidas Amsterdam als Noord-

Hollands pilotproject binnen OPTIMUM2;
g. de voorbereidingswerkzaamheden te staken en de Europese partners daarover te

informeren indien niet tijdig (voor 8 september a.s.) bestuurlijke medewerking door
de gemeente Amsterdam en het ROA en cofinaciering door de gemeente
Amsterdam en het projectbureau Zuidas worden verkregen;

h. definitief te besluiten het projectvoorstel Optimum bij het Europese
Interregsecretariaat in te dienen op grond van het complete projectvoorstel met de
bijdragen van alle Europese partners (gereed in september 2003) met een compleet
financieel en personeel overzicht van de inzet en bijdrage van de partners;

i. indien het in te dienen projectvoorstel wordt goedgekeurd door de Interreg-
stuurgroep vervult Noord-Holland de rol van Lead Partner bij de uitvoering van het
project via inzet van menskracht (2,3 FTE) te verhalen over de partners.

10.
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 een boerderijwoning aan de Sloterweg 1249b, stadsdeel Osdorp,

gemeente Amsterdam
− verplaatsing manege en bouw van recreatiewoningen te Slootdorp, gemeente

Wieringermeer,
− aanleg 2 fietspaden (Oude Gouw naar de Leekermeer en Grote Zomerdijk naar de

Rijndijk), gemeente Wognum,
− bouw van een ondergrondse parkeergarage te Haarlem, (bestemmingsplan De

Appelaar 2000),
− voor het verbouwen van een koetshuis tot kantoor aan de Vogelenzangseweg 31a te

Vogelenzang,

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Bestemmingsplan Windmolenparken Wester-Koggenland 1999, gemeente Wester-

Koggenland,

11.
Toetsingskader Integrale Toets Het college besluit:

a. kennis te nemen van het advies van de commissie MER over het toetsingskader
voor een integrale toets voor het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord;

b. in te stemmen met het toetsingskader integrale toets Ontwikkelingsbeeld Noord-
Holland Noord.

12.
Verlenging doorlopende
procesmachtigingen

Het college besluit de lijst met personen die tot 1-1-2004 een doorlopende
procesmachtiging hebben voor het voeren van verweer bij de rechter namens GS,
vastgesteld door de Directieraad op 18 juni 2003, goed te keuren.

13.
Project risicokaart, stand van
zaken per 15 juni 2003

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de notitie “Project risicokaart, stand van zaken per 15 juni

2003”.
2. de notitie voor kennisgeving te sturen aan de commissie Financiën en Bestuurlijke

Organisatie.
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14.
Evaluatie gebiedsgericht
werken Noord-Holland

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van het rapport van de commissie beleidsevaluatie
b. De commissie beleidsevaluatie te berichten dat in het collegeakkoord reeds een

andere invulling van het gebiedsgericht werken wordt gegeven waarbij rekening
wordt gehouden met de aanbevelingen

c. Kennis te nemen van het feit dat door het op basis van het collegeakkoord
projectmatig aanpakken van gebiedsgericht werken de andere aanbevelingen
(doelstelling, SMART werken, communicatie, ed. ) zullen worden meegenomen.

15.
Algemene Vergadering van
Aandeelhouders NV WRK 25
juni 2003

Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2002 van NV Watertransportmaatschappij Rijn-

Kennemerland (WRK) die zal worden behandeld in de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 25 juni aanstaande

2. Mevrouw Kuijper, afdeling FEZ te machtigen de provincie tijdens deze AVA te
vertegenwoordigen

16.
Brief aan initiatiefgroep
“Onze Groene Ruimte”

Het college besluit:
− tot het versturen van de brief aan “ Onze Groene Ruimte”
− de brief ter kennisname in te brengen in de Staten-cie’s ELE en NLWM

17.
Benoeming nieuwe leden
adviescommissie
Monumenten en Archeologie

Het college besluit:
− vijf nieuwe leden te benoemen voor de adviescommissie Monumenten en

Archeologie;
− deze vijf leden door middel van een brief van hun benoeming op de hoogte te

stellen;
− het inliggende reglement van de adviescommissie vast te stellen.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 12, 13,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 2, 5, 6, 10, 11,
E.Klut tel. (023) 514 40 83 4, 14, 15, 16,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 17
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 3,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 1, 8, 9.

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. 24-06-2003 openbaar
Datum:24-06-2003


