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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 maart 2003
Onderwerp

Besluit

1.
Ruimtelijk-Economische Visie Het college besluit:
Schipholregio De Uitwerking 1. Kennis te nemen van het rapport de “ Ruimtelijk-Economische Visie
Schipholregio: de Uitwerking” welke mede als bouwsteen voor het streekplan
Noord-Holland Zuid heeft gediend
2. Het rapport te zien als een bouwsteen voor de structuurplannen van Amsterdam en
Haarlemmermeer respectievelijk de nog komende uitwerkingen voorzover niet in
afwijking van vastgestelde of nog vast te stellen plannen en het
Luchthavenindelingsbesluit.
3. Kennis te nemen van het besluit van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
t.a.v. de tekstwijziging m.b.t. het banenstelsel.
4. Het Bestuurforum Schiphol te verzoeken op basis van het rapport, doch met
inachtneming van de afwijkingen daarvan in het op 17 februari 2003 door
Provinciale Staten vastgestelde streekplan Noord-Holland Zuid, een
ontwikkelinsstrategie voor de Schipholregio uit te werken, rekening houdend met
de ontwikkeling van de infrastructuur en de ontwikkeling van de vraag naar (typen)
kantoren- en bedrijventerreinen.
5. Dat het streekplan als uitgangspunt geldt bij genoemde uitwerking.
2.
Schriftelijke ronde ter
afwijking van IPO MWLN
vergadering van 30 januari jl.

Het college besluit in te stemmen met het voorstel zoals vermeld in de brief van het IPO
d.d. 03-03-2003 – Instemming Jaarprogramma en Begroting 2003 inzake uitvoering
convenant Glastuinbouw en Milieu.

3.
Vergadering AB IPO op 27
maart 2003

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals vermeld op de agenda van
het algemeen bestuur van het IPO op 6 februari 2003.

4.
Bevestiging GS-besluit inzake Het college besluit:
1. Het besluit van 4 februari 2003 tot verkoop aan de provincie Flevoland van 8,9
verkoop aandelen Afvalzorg
procent van de aandelen in Afvalzorg holding tegen de waarde zoals door NIB
holding aan Flevoland
Capital is vastgesteld her te bevestigen
2. Provincie Flevoland en directie Afvalzorg via verzending van inliggende conceptbrieven op de hoogte stellen van de besluitvorming over de herstructurering.
5.
OV Noord-Holland Noord/
buslijn 602

6.
Invoering nieuwe
normkostensystematiek
weginfrastructuur NoordHolland

Het college besluit het advies van de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer
betreffende het opnieuw opnemen van buslijn 602 (Den Helder – Schagen via ’t Zand)
in de dienstregeling 2002/2003 van het concessiegebied Noord-Holland Noord niet over
te nemen.
Het college besluit de voorstellen voor te leggen aan het nieuwe college, dat deze kan
betrekken bij de voorbereiding van de begroting voor 2004.
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7.
Notitie nieuwe
contractvormen Zuidtangent
en N205

Besluit

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer tot
het experimenteren met nieuwe, op functionele eisen gebaseerde, contractvormen
voor het beheer en onderhoud van de Zuidtangent en de N205 zoals aangegeven in
bovengenoemde notitie.
2. Kennis te nemen van het toepassen van afwijkingsmogelijkheid art. 2 lid 3 van de
provinciale aanbestedingsregels voor het hiertoe aangaan van overeenkomsten voor
resp. de N205 en de Zuidtangent
3. Provinciale staten hierover te informeren
4. De afdeling FEZ te betrekken in de verdere procedure

8.
Vastgesteld bestemmingsplan Het college besluit:
Zeegebied 1999, nieuw besluit – Reclamant genoemd onder 3 mee te delen, dat zijn bedenkingen geen aanleiding
hebben gegeven tot onthouding van goedkeuring aan enig plandeel;
naar aanleiding van uitspraak
– De reclamanten genoemd onder 1 en 2 mede te delen, dat hun bedenkingen mede
Raad van State
aanleiding hebben gegeven aan het plan geheel de goedkeuring te onthouden;
– Geheel de goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Zeegebied 1999 van
de gemeente Den Helder.
9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid Ph. G. de
Lange (AOV/OU55+) inzake
opschuiven rode contour in de
Zuiderpolder
10.
Beleidskader Communicatie

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit het nieuwe college een standpunt te laten bepalen over het
Masterplan Geïntegreerde Communicatie 2003

11.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
en verklaringen van geen
– Voor de verbouw van een stolp en de bouw van een schuur, Zwarteweg 2 te
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Callantsoog, gemeente Zijpe,
– Voor de bouw van een woning met garage, Zanddijk 11 bb, gemeente Den Helder,
– Voor aanleggen wandelpad met bouw vogelkijkhut en brug ten name van
Vereniging Natuurmonumenten,
– Voor de bouw van een tuinbouwkas te Breezand tnv P. W. Hollander, gemeente
Anna Paulowna,
– Voor realisering 25 appartementen in de Pastoor Nijenstraat te Hoorn, gemeente
Hoorn,
– Voor de bouw van een brug ter hoogte van Dorpsstraat 824 ten behoeve van
Koninklijke Houthandel Eecen te Oudkarspel, gemeente Langedijk,
– Voor de bouw van tien woningen en een appartementencomplex te Nibbixwoud,
gemeente Wognum,
– Verbouw boerderij tot kinderdagverblijf op het perceel Tin 6 te Barsingerhorn,
gemeente Niedorp,
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.
Leefbaar Alkmaar wil
herziening locatiebeleid AZstadion
13.
Afwijzing bouwlocatie
Kadijk, gemeente Venhuizen
als “kwaliteitslocatie” terzake
van extra woningbouw

Voor de bouw van een windturbine aan de Gerrit Bolkade te Zaandam, gemeente
Zaanstad,
Voor de verbouw van Munnickenveld 3-5-7 te Hoorn, gemeente Hoorn,
Voor de aanleg van een voet-/fietspad tussen de wijk Muggenburg en de
Muggenburgerweg te Schagen, gemeente Schagen,
Voor het verbreden van een bestaande brug, het bouwen van een parallelbrug en het
aanpassen van een fietstunnel nabij de Roskamsluis te Noord-Scharwoude,
gemeente Langedijk,
Bouw van woning aan Raadhuislaan 2a te Grootebroek ten name van M.W.J.
Buijsman, gemeente Stede Broec,
Voor realisering waterberging en ecologische verbindingszone ten name van
waterschap Westfriesland,
Bouw appartementen aan de Prinses Marijkestraat 1 te Broek op Langedijk,
gemeente Langedijk,
Verbouw Nieuwstraat 13-15 tot twee winkels en drie bovenwoningen, gemeente
Hoorn,
Bouw van een woning aan het Noordeinde 37, gemeente Graft- de Rijp,
Restauratie van het fort en de bouw van woning nabij het fort Vijfhuizen, te
Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer,
Bouw van een agrarisch bedrijfsgebouw aan de Herenweg achter nr. 17, gemeente
Heemstede,
Voor de bouw van een GAMMA-bouwmarkt aan de Franse Kampweg, gemeente
Bussum,

Het college besluit de gemeenteraadsfractie Leefbaar Alkmaar te informeren.

Het college besluit dat er geen aanspraak kan worden gemaakt op het predikaat
“kwaliteitslocatie”.

14.
Programma, agenda en verslag Het college besluit kennis te nemen van het programma, de agenda en het verslag van
het op 14 maart 2003 door de commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan
ambtsbezoek cvdK aan
Zaanstad
de gemeente Zaanstad.
15.
Vragen van statenlid
mw.C.Boelhouwer over
lozingen van overstortwater
uit het riool op de Noordzee
16.
Standpunt IPO over GDU+

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. Niet in te stemmen met het standpunt van het dagelijks bestuur van het IPO ten
aanzien van het compromisvoorstel van V&W over de Gebundelde Doeluitkering
(GDU+);
2. De portefeuillehouder te machtigen het standpunt over te brengen aan het IPO en

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 maart 2003
Onderwerp

Besluit
als nodig het standpunt van het college in het IPO-portefeuillehoudersoverleg nader
toe te lichten.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
D.Berger
R.Fillet
L.de Jong
M.van Kanten
K.van Rijn
L.Zwart

tel. 06.183.000.64
tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 44 51
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 5143528

3, 4
14
10
1, 8, 9, 11, 12, 13
2, 15
5, 6, 7, 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.
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