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1.
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.
− Aanleg van een passantencamping aan de Stetweg 4, gemeente Beverwijk
−  Bouw 9 appartementen aan het Zuiderplantsoen, gemeente Hoorn
− Aanleg gemaal en toevoerkanaal in de Schrinkkaagpolder, gemeente Niedorp
− Bouw van een woning aan de Vliewint 67 te Petten, gemeente Zijpe
− bouw van een woongebouw aan de Pekelharinghaven 5 en 6, gemeente Medemblik
− Innemen van een ligplaats met een groter woonschip dan het huidige aan De Laars

2 te Spaarndam, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
− Voor de (al gerealiseerde) bouw van een woning aan de Lisserdijk 259 te

Lisserbroek, gemeente Haarlemmermeer
− Bouw van twee woningen aan de Eilandseweg 1 te Nederhorst den Berg, gemeente

Wijdemeren
− Bouw van 2 woningen + kantoorruimte aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 60 abc te

Loosdrecht, gemeente Wijdemeren
− Realiseren van een timmerwerkplaats aan het Zuideinde 39 te Abbekerk, gemeente

Noorder-Koggenland
− Verbouw van een zolder tot 2e agrarische bedrijfswoning, Diepsmeer weg

76/Oudevaart 33 te Warmenhuizen, gemeente Harenkarspel
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− D’Enterij Limmen, Gemeente Castricum Burgemeester Peecklaan 20, Schoorl,

gemeente Bergen
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
− IJburg tweede fase, gemeente Amsterdam

2.
Spiegelproject
Horstermeerpolder

Het college besluit haar deelname aan de sturingsgroep van het Spiegelproject
Horstermeerpolder voort te zetten als participerend lid.

3.
UNA-project Programma
Sociaal-culturele
infrastructuur

Het college besluit:
1. De conceptvoordracht Programma Sociale en culturele Infrastructuur vast

te stellen en Provinciale Staten voor te stellen; in de voordracht zal nog
worden verwerkt dat als voorwaarde geldt dat minimaal 10 jaar
instandhouding van de mede te financieren voorzieningen wordt
gegarandeerd en dat er meer financiers aan bijdragen;

a. het potentiële UNA-project Programma Sociale en culturele Infrastructuur aan te
merken als prioritair UNA-project.

b. In het kader van het vaststellen van het Voorjaarsbericht 2003 in te stemmen met
het in de bijlage opgenomen geactualiseerde plan van aanpak;

c. gedeputeerde staten te machtigen om met inachtneming van de uitgangspunten van
het plan van aanpak het programma verder uit te werken en voorbereidingen te
treffen voor verdere besluitvorming over deelprojecten en initiatieven in
provinciale staten;

d. gedeputeerde staten op te dragen minimaal één keer per jaar het plan van aanpak in
een geactualiseerde vorm aan provinciale staten voor te leggen en daarin te
rapporteren over de voortgang van het Programma Sociaal-culturele Infrastructuur.

2. Kennis te nemen van het rapport van Ecorys/NEI over een quick-scan
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maatschappelijke kosten-baten analyse.
3. In te stemmen met de bijgevoegde statenvoordracht.

4.
Concept-voordracht en
ontwerp-besluit UNA
deelprojecten sociaal culturele
infrastructuur

Het college besluit:
1. De concept-voordracht en het ontwerp-besluit deelprojecten sociaal culturele

infrastructuur vast te stellen en deze aan PS door te sturen ter behandeling bij het
voorjaarsbericht 2003.

2. PS voor te stellen voor de volgende projecten in het kader van het voorjaarsbericht
2003 een begrotingspost te ramen:
a. een bijdrage van maximaal € 490.000,- aan de gemeente Aalsmeer t.b.v. de

revitalisering sluis bij Kudelstaart
b. een bijdrage van maximaal € 250.000,- aan de gemeente Hoorn t.b.v.

nieuwbouw Regionaal Historisch Centrum Hoorn
3. De bijdragen ten laste te brengen van het UNA-compartiment binnen het FINH

onder het UNA-project “programma sociaal culturele infrastructuur”.
4. Het voorstel aan provinciale staten toe te sturen met het verzoek dit tegelijk met het

voorjaarsbericht 2003 te behandelen.

5.
UNA project
vernieuwingsimpuls
openluchtrecreatie

Het college besluit:
met de concept voordracht UNA-project Investeringsimpuls Openluchtrecreatie in te
stemmen en aan Provinciale Staten voor te stellen:
� Het project Vernieuwingsimpuls Openluchtrecreatie aan te merken als Prioritair

UNA-project.
� In te stemmen met de uitwerking van het project conform de voorliggende concept-

voordracht, in de vorm van een programma voor Realisatie, inclusief een
inventarisatie van projecten, als basis voor het te nemen go / no go besluit.

6.
Inrichtingsplan afdeling
Juridische Zaken

Het college besluit:
1. Het Inrichtingsplan voor de afdeling Juridische Zaken vast te stellen conform het

advies van de Directieraad en derhalve het advies van de OR in deze niet over te
nemen.

2. De Directieraad op te dragen de organisatiestructuur van de provincie te wijzigen
volgens het onder 1 genoemde inrichtingsplan en te bevorderen dat de in het plan
voorgestelde verbeteringen uitgevoerd worden, een en ander met inachtneming van
budgettaire neutraliteit.

3. Het onder 1 genoemde inrichtingsplan ter kennisname door te zenden aan PS c.q.
de betreffende Statencommissie.

7.
Actieplan bedrijfsinterne
milieuzorg 2003-2004

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het actieplan bedrijfsinterne milieuzorg (BIM) 2003 en 2004.
2. Het ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten.

8.
Wieringerrandmeer
ondermandaat en

Het college van GS en de Commissaris van de Koningin besluiten:
1. Geen mandaat en volmacht te verlenen aan de externe projectleider
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ondervolmacht Wieringerrandmeer om namens gedeputeerde staten te beslissen tot het aanbesteden
van opdrachten aan derden en de provincie als rechtspersoon hierbij buiten rechte te
vertegenwoordigen.

2. in een brief  te wijzen op de verwachtingen van de provincie ten aanzien van
gebruik van het provinciale logo in de  communicatie rond het project ( naast een
projectlogo).

9.
Bezwarencommissie
personeelsbesluiten provincie
Noord-Holland 2003

Het college besluit:
1. tot het instellen van een bezwarencommissie personeelsbesluiten provincie Noord-

Holland 2003 per 1 juni 2003;
2. tot het vaststellen van het Reglement op de behandeling van bezwaarschriften

personeel provincie Noord-Holland 2003;
3. tot het intrekken van de Verordening instelling paritaire commissie (in het

reglement geïncorporeerd);
4. tot het vaststellen van het Benoemingsbesluit bezwarencommissie

personeelsbesluiten provincie Noord-Holland;
5. het vanaf 1 januari 2004 structureel benodigde bedrag van € 30.000,- ten laste te

brengen van bestaande materiele budgetten.

10.
Checklist actieve
informatieplicht

Het college besluit:
1. in te stemmen met de checklist ‘actieve informatieplicht GS aan PS’ met

aanvulling;
2. de checklist halfjaarlijks te evalueren en eventueel te herzien;
3. Provinciale Staten actief te informeren middels een door GS daartoe opgestelde

brief; deze brief wordt aan het Presidium, t.a.v. de Statengriffier, gezonden; het
Presidium draagt zorg voor verdere verspreiding onder de Statenleden.

4. in te stemmen met toevoeging van het onderwerp ‘actieve informatieplicht GS aan
PS’ aan het format van de nota GS;

5. bij positief besluit opdracht aan de DR te verlenen de nieuwe werkwijze m.b.t. de
actieve informatieplicht onder de aandacht van de organisatie te brengen.

11.
Actualisering
ondermandaatlijst Afdeling
Water en Groen (oud)

Het college besluit:
1. Het onderdeel van haar besluit van 17 december 2002, nr. 2002-48145, waarbij aan

het hoofd van de Afdeling Water en Groen de bevoegdheid is gegeven het hem
verleende mandaat, in afwijking van het bepaalde in artikel 4, onder n, van het
Mandaatbesluit gedeputeerde staten van Noord-Holland 1999 - tot  besluitvorming
van alle bevoegheden terzake van ontheffingverlening in het kader  van de Flora-
en faunawet - schriftelijk onder te mandateren aan het hoofd van het bureau Groen,
aan te passen in die zin, dat voornoemde bevoegdheden kunnen worden
ondergemandateerd aan het Bureauhoofd BUS, zo nodig onder het stellen van
voorwaarden.

2. Het Afdelingshoofd de bevoegdheid te geven alle overige bevoegdheden tot
besluitvorming in het kader van de Flora- en faunawet in ondermandaat te geven
aan de bureauhoofden van de Afdeling WNLO, zo nodig onder het stellen van
voorwaarden.

3.  De ondermandaatlijst van de Afdeling WNLO, vastgesteld door het
Afdelingshoofd op 13-05-2003, goed te keuren.
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4. In te stemmen met intrekking van de ondermandaatlijst van de Afdeling Water &
Groen, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 11 juni 2002 en
ingeschreven in het Mandaatregister op 20 juni 2002.

12.
Geluidsmetingen rond
Schiphol

Het college besluit kennis te nemen van de brief van de Commissie Regionaal Overleg
luchthaven Schiphol (CROS) aangaande geluidsmeetpunten rond Schiphol en hierop in
een later stadium nader terug te komen.

13.
Oprichting Platform
Bereikbaarheid Noordelijke
Randstad

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van de portefeuillehouder Verkeer en

Vervoer van Amsterdam en de bijbehorende notitie “Regionale
Samenwerking Verkeer en Vervoer in de Noordelijke Randstad: voorstel
tot oprichting van het Platform Bereikbaarheid Noordvleugel”;

2. In te stemmen met de oprichting van het Platform Bereikbaarheid
Noordvleugel per 1 juni 2003, bestaande uit de portefeuillehouders
Verkeer en Vervoer van de provincies Noord-Holland en Flevoland, het
Regionaal Orgaan Amsterdam en de gemeente Amsterdam en – als
vertegenwoordiger namens de Minister van Verkeer en Waterstaat – de
Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswaterstaat Noord-Holland;

3. In te stemmen met doel, frequentie, taken en rollen van het Platform en de
bestuurlijke en ambtelijke structuur, zoals omschreven in de notitie;

4. Het Platform uit te nodigen voor het eind van het jaar te komen met een
programma van activiteiten en een nadere uitwerking van de ambtelijke
structuur, gericht op een stevig georganiseerd Platform;

5. In te stemmen met het opnemen van de werkzaamheden van Regionet en
de Stuurgroep BONRoute onder Het Platform en het ontbinden van de
stuurgroep Regionet, het presidium Regionet en de Stuurgroep BONRoute,
nadat de werkzaamheden zijn overgedragen aan het Platform;

6. het besluit sub 1 t/m 5 ter kennisname te brengen aan de leden van
provinciale staten cq.  de eerstverantwoordelijke commissie uit provinciale
staten.

14.
Cultuurprofiel, Beleidsinzet
Landsdeel West 2005-2008

Het college besluit:
1. In te stemmen met  de inhoud van het Cultuurprofiel  Landsdeel West,

deel 2, de Beleidsinzet 2005-2008;
2. Dit Cultuurprofiel ook namens de colleges van Zuid-Holland, Haarlem en

Leiden naar de staatssecretaris van Cultuur te zenden met een
begeleidende brief waarin een voorbehoud wordt gemaakt aangezien in
Noord-Holland nog een Cultuurnota voor 2005-2008 dient te worden
opgesteld en vastgesteld.

15.
Subsidieverlening uitgestelde
aanvragen eerste tranch 2002
Wijksteunpunten Plus

Het college besluit:
1. De volgende subsidieaanvragen ten behoeve van het realiseren van een

Wijksteunpunt Plus in het kader van de “Deelverordening Wijksteunpunten Plus
Noord-Holland 2001” te honoreren:

� Gemeente Wieringen met betrekking tot het Wijksteunpunt Plus “Parkzicht” te



 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 27 mei 2003

5

Onderwerp Besluit

Hippolytushoef tot een bedrag van maximaal € 1.000.000,-;
� Woningbouwvereniging “Nieuwe Diep” met betrekking tot het Wijksteunpunt Plus

“Julianadorp” te den Helder tot een bedrag van maximaal € 625.292,-;
� Woningbouwvereniging “de Wooncompagnie” met betrekking tot het

Wijksteunpunt Plus “de Horn” te Schermerhorn, gemeente Schermer tot een bedrag
van maximaal € 500.000,- , onder de ontbindende voorwaarde dat de aanvrager
tesamen met de gemeente Schermer de aanvraag vóór 1 november 2003 completeert.

2. De onder 1. genoemde bedragen ten laste te brengen van het thans resterende budget
voor uitvoering van de Deelverordening “Wijksteunpunten Plus Noord-Holland
2001” , groot  € 4.283.309,-

3. De onder 1. genoemde subsidieaanvragers op de hoogte te stellen van dit besluit door
aan hen gerichte subsidiebesluiten en de uitvoering hiervan te mandateren aan het
hoofd van de afdeling Zorg, Welzijn en Cultuur.

16.
Heroverweging ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht;
weigering verklaringen van
geen bezwaar en hogere
waarden

Het college b esluit:
1. de bezwaren te ontvangen;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. de bestreden besluiten van 5 februari 2002, nummers 2001-28958 en 2002-3723 ,

waarbij de afgifte van verklaringen van geen bezwaar ex artikel 19, lid 1 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50,lid 5 zijn geweigerd voor
bouwplannen die voorzien in een agrarische bedrijfswoning en een agrarische
bedrijfsloods aan de Hoeverweg, nabij de Molentocht te Egmond aan de Hoef op
naam van de heer G.N. Verdegaal, te handhaven;

4. het bestreden besluit van 5 februari 2002, nummer 2001-28969, waarbij wij hebben
besloten de hogere waarden vanwege het wegverkeerslawaai voor de agrarische
woning aan de Hoeverweg nabij de Molentocht te Egmond aan de Hoef, niet vast te
stellen, te handhaven.

17.
Beëindiging garantstelling
project grondverbeteromg
Wieringermeer

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de beëindiging van het project voor grondverbetering in

de Wieringermeer, uitgevoerd door Stivas De Noordkop.
2. De betaling van de rente voor de lening van dit project stop te zetten.
3. De garantstelling, besluit 99-915116, t.b.v. de lening voor het project

grondverbetering Wieringermeer, in te trekken.
4. De Stivas De Noordkop en Stivas Noord-Holland in kennis te stellen van de

besluiten onder 2 en 3, door middel van inliggende brieven.

18.
Wadloopvergunning;
heroverweging ingevolge
AWB

Het college besluit:
1. Op basis van het advies van de Hoor- en adviescommissie inzake het beroep van

mevrouw W. Toxopeus tegen het weigeren van een allround B-wadloopvergunning
als volgt te handelen:

a) Mevrouw Toxopeus in haar bezwaar te ontvangen;
b) Het bezwaar gegrond te verklaren;
c) Mevrouw Toxopeus alsnog op te roepen voor het door haar aangevraagde examen

allround B-wadloopvergunning;
d) Bij een met een goed gevolg afgesloten examen de bestreden beslissing van 9 april
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2002 te herroepen en mevrouw Toxopeus alsnog een allround B-wadloop-
vergunning te verstrekken;

2. Mevrouw Toxopeus hiervan in kennis te stellen.

19.
Wadloopvergunning;
heroverweging ingevolge
AWB

Het college besluit:
1. Op basis van het advies van de Hoor- en adviescommissie inzake het beroep

van de heer R. Mulder tegen het weigeren van een allround B-
wadloopvergunning als volgt te handelen:

a. De heer Mulder in zijn bezwaar te ontvangen;
b. Het bezwaar gegrond te verklaren;
c. De heer Mulder alsnog op te roepen voor het door hem aangevraagde

examen allround B-wadloopvergunning;
d. Bij een met een goed gevolg afgesloten examen de bestreden

beslissing van 9 april 2002 te herroepen en de heer Mulder alsnog een
allround B-wadloopvergunning te verstrekken;

2. De heer Mulder hiervan in kennis te stellen.

20.
BONRoute: jaarrekening 2002 Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening en voortgangsrapportage 2002 van
het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad (BONRoute);

2. De jaarrekening en voortgangsrapportage 2002 van BONRoute ter
kennisname te brengen van de eerstverantwoordelijke PS-commissie

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 8
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 5, 6, 1
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 2,  9, 13, 16,
B.Kessens tel. (023) 514 40 22 7 , 10, 11, 12, 18, 19,
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3, 4,  14, 15
L.Zwart tel. (023) 514 44 58 20

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. 27-05-2003 openbaar
Datum:27-05-2003


