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Onderwerp Besluit

1
N 201/ Geniedijk Het college besluit:

a. Een Masterplan als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen tot 2020 tot stand te
brengen voor het gebied Geniedijk-oost omvattende het wereldergoed de Stelling
van Amsterdam, volgens het plan aanpak ‘Ongelijkwaardige Kruising?, Geniedijk-
oost, N201  A4’

b. Dit in samenwerking met Rijkswaterstaat, de Gemeente Haarlemmermeer, Atelier
Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te ontwikkelen

c. Als onderdeel en uitwerking van het Masterplan een voorontwerp te maken voor de
doorsnijding van N201 door de Geniedijk

d. Hiermee naast de randvoorwaarden voortkomend uit de N201, tevens de
randvoorwaarden van Rijkswaterstaat, voortkomende uit de aanpassingen van de
A4 en die van de Gemeente Haarlemmermeer, voortkomende uit uitbreiding locale
wegennet en bedrijventerreinen in het Masterplan op te nemen

e. Dit Masterplan te ontwikkelen op voorwaarde dat dit geen budgetverhogende en
geen vertragende werking heeft voor het project N201.

f. De ontwikkelingsvisie mede te financieren vanuit het budget culturele planologie
ad € 50.000

g. Dit Masterplan te zien in het licht van de provinciale taak als beschermer van het
werelderfgoed Stelling van Amsterdam (aanwijzingsdossier UNESCO).

h. Van bovenstaande besluiten mededeling te doen aan Provinciale Staten.
2.
Aansluiting N302-De
Strip/Rijweg, gemeente Hoorn

Het college besluit:
v  ter uitvoering van het amendement 13-1, d.d. 17-02-03,  van de heren Beemsterboer,

Bruystens, Kruijmer, Vis en Bezemer de resultaten van het verrichte onderzoek toe te
zenden aan Provinciale Staten.

3.
Nieuwe beslissing op bezwaar
na vernietiging door College
van Beroep voor het
bedrijfsleven van de
heroverweging op bezwaar.

Het college besluit:
1. in aanmerking nmend de uitspraak van het College van beroep voor het

bedrijfsleven d.d. 27 augustus 2003:
a. Arriva Personenvervoer Nederland B.V. te ontvangen in haar bezwaar d.d. 6

juni 2002;
b. Het bezwaar ongegrond te verklaren;

2. Dit besluit aan  Arriva mee te delen.
4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid de heer drs.
K.W.C. Breunissen
(GroenLinks), inzake de
openbaar-vervoer-
verbindingen
Haarlemmermeer-Amsterdam-
Almere en de snelle
verbinding Randstad-Noorden

Het college stelt de antwoorden vast.

5.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw
E.P. van Gaalen-Haanstra,
(VVD), aangaande toepassing
van de nieuwe subsidiecriteria
met name het
behoeftecriterium (de zg.
vermogenstoets)

Het college stelt de antwoorden vast.

6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de

Het college stelt de antwoorden vast.
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kwaliteit van zorg in
verpleeghuis Oostergouw te
Zaandam
7.
Wet milieubeheer/Algemene
wet bestuursrecht;
heroverweging
schadevergoeding
Vuurwerkbedrijf De Vierde
Dimensie V.o.f.

Het college besluit  het advies van de Hoor- en Adviescommissie voor wat betreft de
vergoeding van de huur  over te nemen

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mr. ir. J.
Bezemer (ChristenUnie-SGP),
inzake een opkoopregeling
voor omwonenden rond de
luchthaven Schiphol

Het college stelt de antwoorden vast.

9.
Beleidsnotitie
Ontwikkelingssamenwerking

Het college besluit de beleidsnotitie Ontwikkelingssamenwerking vast te stellen.
de notitie aan Provinciale Staten te zenden.

10
Verzoek om toepassing van
artikel 173 Provinciewet

Het college besluit het verzoek van W.G. van der Oord om toepassing van artikel 173
van de Provinciewet niet in te willigen.

11
Intrekking deelverordening
subsidiëring
bestemmingsplannen Noord-
Holland 2003

Het college besluit:
1. de Deelverordening subsidiëring bestemmingsplannen Noord-Holland 2003 in te

trekken
2. De gemeenten in Noord-Holland en de stadsdelen van Amsterdam op de hoogte te

stellen van de beëindiging van de subsidiëring van bestemmingsplannen;

12.
PS informeren over
Bestuurlijk Strategische
Agenda

Het college besluit PS te informeren over de besluitvorming van 11 november jl.
aangaande de Bestuurlijk Strategische Agenda

13.
Werkplan Randstad 2004 Het college besluit naar de randstad toe te melden dat Noord-Holland wil dat:

A. De productformulieren van de Randstad meer meetbaar worden samengesteld.
B. Contacten vanuit de Randstad met de gemeente zoveel mogelijk aan de

deelnemende Randstadoverheden worden overgelaten.
C. De door de afdeling RWB voorgestelde tekstsuggestie over te nemen.
D. Het onderzoeksbudget van de Randstad wordt vastgesteld op € 200.000,--.
E. Bij de diverse producten onderscheid gemaakt wordt in dossiers waar

samenwerking op plaats vindt en dus ook inhoudelijk wordt samengewerkt en
dossiers waar vooral wordt toegewerkt naar het beschikbaar komen van middelen.
In dat geval behoeft de randstad ook geen eigen visies te ontwikkelen.

F. Bij de dossiers waar wordt samengewerkt ook nadrukkelijk capaciteit vragen van
de deelnemende overheden. Dit in ieder geval voor het werkplan van 2005 regelen.

14.
Terugmelding 3e

Noordvleugelconferentie
Het college besluit:

- Kennis te nemen van het bijgestelde conferentiedocument Noordvleugel 3
“Bereikbare kwaliteit”;

- De besluitvorming van de conferentie en de daaruit voortvloeiende projecten
en acties te onderschrijven;
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- De portefeuillehouders RO en V&V te vragen een nadere uitwerking te maken

van de acties en deze te faseren en daarbij, voor wat betreft de acties met
betrekking tot economie en werkgelegenheid, ook de portefeuillehouder EZ te
betrekken;

- Daarbij ook te vragen inzicht te geven in de fasering van de acties en de relatie
met de voornemens die zijn verwoord in de projectennota Noord-Holland Zuid;

- Daarbij vanuit Noord-Holland in ieder geval het initiatief te nemen voor de
volgende acties:

•  De realisatie van de woningen in het gebied Bloemendalerpolder/KNSF-
terrein/Weesp;

•  De ontwerpopgave Westzijde Deltametropool, gezien het nauwe verband met
Haarlemmermeer-West, een van de integrale opgaven van de projectennota
NHZ, gezien de eventuele consequenties voor het streekplan Noord-Holland
Zuid en gezien het provinciegrensoverschrijdend karakter van dit vraagstuk;

•  Het verbeteren van het regionaal OV-netwerk op Noordvleugelschaal en de
organisatie daarvan. Voor de provincie is daarbij met name een rol weggelegd
voor het spoordossier (actie G. capaciteitsverdeling spoor);

•  Te komen tot een ruimtelijk economisch ontwikkelingsprofiel.
•  Daarnaast nauwe betrokkenheid op te eisen bij de voorgenomen pilot

beprijzing, gezien potentiële vergaande consequenties voor verkeer en vervoer op
regionale schaal.

15.
Beantwoording schriftelijke
vragen statenlid drs.J.Kuyt
(SP) aangaande “Toeristisch
Noord-Holland, Zee van
Ruimte

Het college stelt de antwoorden vast.

16.
Bouwplan Zuidas Het college besluit in het kader van de actieve informatieplicht als bedoeld in artikel

167 lid 2 van de Provinciewet naar besluit van 11 november 2003 tot afgifte van een
verklaring van geen bezwaar inzake een bouwplan aan de Zuidas, gemeente Amsterdam
ter kennis te brengen aan Provinciale Staten.

17.
Bereikbaarheid Mediapark Het college besluit het eindrapport van Hans Hillen, mediator voor het Mediapark te

Hilversum, ter informatie door te sturen naar Provinciale Staten.

18.
Uitwerking Recreatie Noord-
Holland NV

Het college besluit met het oog op de oprichting van Recreatie Noord-Holland N.V. , in
te stemmen met:

- de uitwerking van de organisatiestructuur
- de aangepaste statuten
de vormgeving van de Raad van Commissarissen waarbij:
- het College van GS een bindende voordracht doet voor de president-

commissaris
de vormgeving van de Algemene aandeelhouders vergadering, waarbij
de heer Schipper de provincie vertegenwoordigt

en kennis te nemen van de voortgang.

19.
2e jaarrapportage Programma
“projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-

Het college besluit de 2e jaarrapportage Programma “projecten in
landinrichtingsgebieden 2001-2003” vast te stellen en aan Provinciale Staten aan te
bieden ter informatie.
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2003”

20.
Brief aan PS over nieuwe
verordening HAC

Het college besluit aan PS voor te stellen de nieuwe verordening voor de behandeling
van bezwaar- en klaagschriften vast te stellen.

21.
Brief aan PS over intrekken
delegatiebesluit

Het college besluit aan PS voor te stellen het Delegatiebesluit Noord-Holland 2001 in te
trekken.

22.
Dwangsom (heroverweging na
bezwaar)

Het college besluit dat er een last wordt opgelegd onder dwangsom aan
autodemontagebedrijf C. van der Zel, naar aanleiding van milieu-overtredingen.

23.
GAD; beslissing op bezwaar
(Gewestelijke
AfvalstoffenDienst)

Het college besluit:
1. het advies van de Hoor- en adviescommissie over te nemen.
2. De bezwaren van het Gewest Gooi- en Vechtstreek gegrond te verklaren met

uitzondering van het bezwaar tegen voorschrift 5.2.1.
3. Het bestreden besluit te herroepen.
4. Een nieuw besluit te nemen waarin de einddatum van de gedoogbeschikking is

gesteld op 1 maart 2004 en waarin de geur- en geluidsvoorwaarden conform het
aanvullend verweerschrift zijn opgesteld waarbij de in voorschrift 5.2.1
geconstateerde omissie is hersteld.

24.
Conceptbeleidsplan 2004 NV
PWN

Het college besluit  kennis te nemen van het conceptbeleidsplan 2004 NV PWN

25.
Voortgangsrapportage
uitvoering personele paragraaf
Collegeprogramma 2003-2007

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de voortgangsrapportage uitvoering personele paragraaf

Collegeprogramma 2003-2007 over de periode van 1 september tot 1 december
2003.

2. Provinciale Staten te informeren over de uitvoering van de personele paragraaf door
middel van de voortgangsrapportage.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 9, 10, 20, 21,
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 15, 18, 19,
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 11, 12, 13, 14,  16
E. Klut tel. (023) 514 40 83 24, 25
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 1, 5, 6
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 7, 8, 23,
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 2, 3, 4



OPENBARE BESLUITENLIJST VANDE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 25 november 2003

5

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. 25-11-2003 openbaar
Datum:25-11-2003


