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Afdeling/onderwerp Besluit

1.
Bouwkundige renovatie
Statenzaal

Het college besluit:
1. In te stemmen met het uitvoeren van noodzakelijke reparatiewerkzaamheden aan de

statenzaal en koffiekamers in het paviljoen Welgelegen voor een totaalbedrag van
naar raming € 290.000,- en deze (onvoorziene) kosten mee te nemen bij het
Voorjaarsbericht 2003.

2.
Nieuwe Beheerstrategie
Noordhollandsch Kanaal

Het college besluit:
- de beheerstrategie vast te stellen en verder uit te werken zoals deze is

aangegeven in de notitie “Naar een nieuwe beheerstrategie voor het
Noordhollandsch Kanaal”. Kern van de beheerstrategie is outputsturing op
basis van geformuleerde functionele eisen;

- in te stemmen met de gewijzigde financieringswijze voor het vervangen
van de oevers van het Noordhollandsch Kanaal, d.w.z. dat de investeringen
voortaan via kapitaal-lasten ten laste van de begroting worden gebracht,
waarbij de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor vervanging
van de oevers worden ingezet ter dekking van deze kapitaallasten (m.a.w.
budgettair neutraal);

- in te stemmen met het voornemen tot het in uitvoering nemen van de
projecten zoals genoemd in de notitie voor 2003-2004, te weten
Beemsterdijk en N9 ter lengte van in totaal ca. 11,5 km voor een
investeringsbedrag van € 12.265.000,--, waartoe met het voorjaarsbericht
een nader uitgewerkt voorstel ter financiering zal worden gedaan;

- kennis te nemen van het voorstel om het investeringsprogramma voor de
volgende jaren en de financiering daarvan voortaan jaarlijks met de
behandeling van de begrotingen te regelen aan de hand van
voortschrijdend 10-jarenprogramma voor oevervoorzieningen;

- kennis te nemen van de resultaten van het overleg met het Rijk tot nu toe
en de portefeuillehouder Wegen, Verkeer en Vervoer te machtigen op
basis hiervan de onderhandelingen met het Rijk af te ronden.

3.
Vergadering IPO-
adviescommissie Zorg,
Cultuur en Sociale
vraagstukken op 30 januari
2003

Het college besluit met kanttekeningen in  te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld
op de agenda van de IPO-adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale Vraagstukken van
30 januari 2003.

4.
Prioriteiten wijksteunpunten
plus Het College besluit:

1. in te stemmen met de notitie “voortgang Wijksteunpunten Plus in Noord-
Holland bij de subsidieverlening 2001/2002” en de notitie ter kennisname voor
te leggen aan de statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur;

2. de prioritering van de subsidieaanvragen ter realisering van Wijksteunpunten
Plus van de nummers 1 tot en met 8 vast te stellen, te weten “Gildeplein” te
Purmerend, “St.Joseph/Marimba” te Hilversum, “Dorpshuis Abbekerk” te
Noorder Koggenland, “Mayersloot-West”te Langedijk, “de Meerpaal”te
Zaandam, “de Horn”te Schermer, “Parkzicht” in Hippolytushoef ( gemeente
Wieringen), en “Julianadorp” te Den Helder, zoals aangegeven in de notitie
“voortgang Wijksteunpunten Plus in Noord-Holland bij de subsidieverlening



OPENBARE BESLUITENLIJST VOOR DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 28 januari 2003

2

Afdeling/onderwerp Besluit

2001/2002”;
3. de volgende aanvragen te honoreren:

� van gemeente Purmerend met betrekking tot het Wijksteunpunt Plus tot
een bedrag van maximaal € 384.708,-,

� woningbouwvereniging Gooi en Omstreken voor het Wijksteunpunt Plus
St.Joseph/Marimba te Hilversum tot maximaal € 937.750,-,

� gemeente Noorder koggenland voor het Wijksteunpunt Plus “Dorpshuis
Abbekerk”,tot een maximum van € 231.652,-,

� gemeente Langedijk voor het Wijksteunpunt “Mayersloot West” te Broek
op Langedijk tot een maximum van € 585.793,-

� Vereniging Zaanse Volkshuisvesting voor het Wijksteunpunt Plus “De
Meerpaal” tot een maximum van € 383.488,-

4. toepassing te geven aan artikel 15 van de “deelverordening Wijksteunpunten
Plus Noord-Holland 2001” door ontheffing te verlenen van artikel 6 onder c
van diezelfde deelverordening aan de gemeente Purmerend met betrekking tot
Wijksteunpunt Plus “Gildeplein”, Vereniging Zaanse Volkshuisvesting met
betrekking tot “de Meerpaal”, woningbouwvereniging Gooi en Omstreken met
betrekking tot “St.Joseph/Marimba, woningbouwvereniging “Nieuwe Diep”
met betrekking tot “Julianadorp” Deze aanvragers, konden in 2001 nog geen
subsidie aanvragen, omdat de deelverordening wel bekend, maar nog niet in
werking was getreden, terwijl zij al wel gevorderd waren met
planontwikkeling;

5. toepassing te geven aan artikel 15 van de “deelverordening Wijksteunpunten
Plus Noord-Holland 2001” door uitstel te verlenen tot 1 april 2003 voor het
completeren van de aanvraag aan de Wooncompagnie ten behoeve van een
Wijksteunpunt Plus te Schermer, aan de woningbouwvereniging “Nieuwe
Diep” ten behoeve van een Wijksteunpunt Plus te Julianadorp en aan de
gemeente Wieringen ten behoeve van een Wijksteunpunt Plus te
Hippolytushoef.

5.
IPO-adviescommissie MWLN
dd 30 januari 2003

Het college besluit in te stemmen met de voorstellen, zoals vermeld op de agenda van
de IPO-adviescommissie Milieu, Water, Landbouw en Natuur.

6.
Initiatief voorstel D66 en
GroenLinks  “Het Noord-
Hollands Menu”

Het college besluit:
1. Met waardering kennis te nemen van het door GroenLinks en D66 ingediende

initiatiefvoorstel;
2. Te constateren dat het milieuprogramma 2003 en het initiatiefvoorstel elkaar dicht

naderen;
3. Dat voor het College het milieuprogramma 2003 uitgangpunt van beleid is;
4. Een nieuwe impuls te geven aan de Bedrijfs Interne Milieuzorg (BIM).
5. De besluiten onder 1 tot 4 voor te leggen aan de PS-commissie MWG

7.
Voordracht Programma
innovatief ruimtegebruik op
bedrijventerreinen

Het college besluit de voordracht van het Programma innovatief ruimtegebruik op
bedrijventerreinen aangepast vast te stellen en direct in te brengen in PS van 10 februari.

8.
Cie onderzoek aanbestedingen
en uitvoering werken NH
2003

Het college besluit ter uitvoering van motie 9-3, aangenomen in de PS-vergadering van
20 januari 2003:
I. PS voor te stellen een commissie van onderzoek aanbesteding en uitvoering
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van werken in te stellen die tot taak heeft te onderzoeken:
* wat de rol was en is van de Directieraad en van het College van Gedeputeerde Staten,
elk voor zich, bij de aanbesteding en uitvoering van werken door de afdeling Beheer en
Uitvoering van de provincie in de onderzochte periode ;

*op welke wijze invulling gegeven is en moet worden gegeven aan deze rol;
*op welke wijze verantwoording is en moet worden afgelegd aan het College van
Gedeputeerde Staten respectievelijk Provinciale Staten.
II.  PS voor te stellen de Verordening commissie van onderzoek aanbesteding en

uitvoering van werken Noord-Holland 2003 vast te stellen;
III. de commissaris van de Koningin te machtigen, gehoord het seniorenconvent,

en na instelling van een presidium via dat college de leden van de commissie
aan te wijzen;

IV. de statenvoordracht met ontwerpbesluit waarin het hiervoor gestelde is
opgenomen, vast te stellen ter behandeling in de PS-vergadering van 10
februari 2003, na voorafgaand advies van het seniorenconvent.

9.
Stand van zaken
Deelnemingen provincie
Noord-Holland

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de nota stand van zaken Deelnemingen provincie Noord-

Holland
2. De nota na aanpassing ter  informatie voor te leggen aan de Commissie FSB
3. De heer Neef kan zich niet verenigen met de aard van de notitie.

10.
Voorziening uitgestelde
intenties (VUI)

Het college besluit voor zeven projecten en doeleinden het nog niet uitgegeven gedeelte
van de in de jaren t/m 2001 in de Voorziening Uitgestelde Intenties (VUI) gestorte
bedragen in deze voorziening te handhaven en voor negen projecten en doeleinden de
voor 2002 geraamde maar niet (volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan deze
voorziening toe te voegen.

11.
FINH-bijdrage Stadshaven
Schagen/ Blauwe Netwerk

Het college besluit:
1. Aan Provinciale Staten voor te stellen in de Begroting 2003 op te nemen:

a. een bijdrage van € 592.340 aan de gemeente Schagen ten behoeve van
het project reconstructie stadshaven Schagen op basis van het rapport
“Haalbaarheidsstudie recreatiehaven Schagen”, Grontmij d.d 28
december 2002 (39876, rev.1);

b. Pas tot subsidieverlening over te gaan als duidelijkheid is verkregen
cq overeenstemming is bereikt over:

� de overdracht van het eigendom en beheer van het vaarwater van de
haven van de provincie aan de gemeente Schagen inclusief de hoogte
van de afkoopsom;

� de beoogde bijdragen van SRN, Kop & Munt en particuliere
participanten.

c. de bijdrage ten laste te brengen van het FINH, te weten:
� € 363.024 via het op 6 november 2000 door PS gereserveerde

bijdrage voor het Blauwe Netwerk ten laste van het FINH;
� € 229.316 ten laste van het beleidsdoel RES binnen de motie

55-33 (containermotie)
2. Het hierboven genoemde voorstel voor te leggen aan de statencommissies

OPOO en FSB op respectievelijk 20 en 19 februari 2003.
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12.
Project Bouw wasserij en
aanschaf wasmachines
Medische Revalidatiekliniek
Skopie Macedonië

Het college besluit:
1. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 48.780,-- beschikbaar te stellen voor het project Bouw wasserij en
aanschaf wasmachines voor de Medische Revalidatiekliniek, Skopje, Macedonië.

2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de
uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.

3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB.
13.
Project Woningverbetering El
Chorizo, Nicaragua

Het college besluit:
1. Uit het Fonds Ontwikkelingssamenwerking, op grond van het projectvoorstel, een

bedrag van € 20.765,00 beschikbaar te stellen voor het project woningverbetering
in El Chorizo, Nicaragua.

2. De portefeuillehouder Ontwikkelingssamenwerking te machtigen de
uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie en de subsidieontvanger te sluiten.

3. Het besluit voor te leggen aan de statencommissie ROB.

14.
Beantwoording van
statenvragen van het statenlid
R. E. Vis (VVD), aangaande
het openbaar vervoer in
Noord-Holland Noord

Het college stelt de antwoorden vast.

15.
Milieuprogramma 2003 Het college besluit:

1. Het concept Milieuprogramma 2003 in principe vast te stellen;
2. Het concept Milieuprogramma 2003 ter advisering voor  te leggen aan de

Statencommissie Milieu, Water en Groen op 29 januari 2003;
3. Bij positief advies de portefeuillehouder te machtigen het Milieuprogramma

definitief vast te stellen en extern te verspreiden.

16.
Beheernota 2003-2012 (PWN) Het college besluit:

1. De concept-voordracht aan Provinciale Staten voor goedkeuring van de beheernota
2003-2012 (Noordhollands Duinreservaat, Kennemerduinen en Kraansvlak en
overige natuurgebieden) voor advies voor te leggen aan de commissie Milieu,
Water en Groen (MWG) en tevens toe te zenden aan de leden van de commissie
OOPO;

2. De voordracht bij een positief advies van de commissie MWG te agenderen voor
Provinciale Staten.

18.
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 uitbreiding van bedrijventerrein De Koog, gemeente Purmerend,
– Voor de bouw van 10 “woonwerkwoningen”aan de Water acker 10 t/m 28,

gemeente Heemskerk,
– Voor de bouw van 7 woningen aan de Elftstraat 7 te Hippolytushoef, gemeente
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Wieringen,
– Voor de bouw van een woning aan de Herenweg, tussen de nrs. 53 en 57, gemeente

Aalsmeer,
– Voor het veranderen van het gebouw Botter 45, gemeente Huizen,
– Voor de bouw van zeven woningen aan de Stommeerweg 53, gemeente Aalsmeer,

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan “Bedrijvenpark Westzanerpolder”, gemeente Zaanstad,

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Bedrijventerrein Boekel Akersloot, gemeente Castricum,
– Bestemmingsplan Oud Noord-Albatros, stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam,
– Bestemmingsplan Wooneilanden Houthavens, gemeente Amsterdam,

19.
Terugmelding Noordvleugel II
+ schets vervolg

Het college besluit:
1. kennis te nemen van het verslag van de tweede Noordvleugelconferentie en de

bijgestelde versie van het tweede Noordvleugeldocument;
2. het verslag en het conferentiedocument ter kennisgeving aan te bieden aan de

statencommissies Ruimtelijke Ordening en Bestuur en Wegen, Verkeer en Vervoer;
3. kennis te nemen van het feit dat gedeputeerde Meijdam en de Boer deelnemen aan

de ‘bestuurlijke kerngroep Noordvleugel’ om bij te dragen aan de voorbereiding
van de derde Noordvleugelconferentie, die zal plaatsvinden op 21 maart 2003;

4. met instemming kennis te nemen van het feit  dat de provincie Noord-Holland de
derde Noordvleugelconferentie organiseert. Zij machtigen gedeputeerde Meijdam
om de organisatie van de conferentie op zich te nemen.

20.
Intrekking van eerder besluit
om een gedeelte van de
provinciale weg N522 aan het
openbaar verkeer te ontrekken

Het college besluit:
1. Het besluit van 14 augustus 1997 tot onttrekking van het openbaar verkeer van een

gedeelte van de provinciale weg N522 (Burgemeester Stramanweg), gelegen in de
gemeenten Ouder-Amstel en Amsterdam, in  te trekken

2. Belanghebbenden bedrijven en gemeenten te informeren over het besluit.
3. Dit besluit in het provinciale blad te laten publiceren

21.
Wegenwet (artikel 19 e.v.):
overdracht beheer/onderhoud
weg (gedeelten) van provincie
aan gemeente(n),
Waterstaatswet-1900 (artikel
2): overname beheer/
onderhoud weg(gedeelten)
door provincie van bij anderen
in beheer/onderhoud zijnde
waterstaatswerken

Het college besluit in te stemmen met het ontwerp-verzamelbesluit (stukken en
tekeningen) inzake toepassing artikel 19 e.v. Wegenwet [overdracht wegenonderhoud
en – beheer van provincie aan gemeente(n) en artikel 2 Waterstaatswet-1900
(overnamen wegenonderhoud en –beheer door provincie van bij anderen dan het Rijk in
beheer en onderhoud zijnde waterstaatswerken).

22.
Herijking relatie met NV
Afvalzorg: Inventarisatie
activiteiten

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Overzicht activiteiten NV Afvalzorg in relatie tot de

kerntaak beheer en exploitatie stortplaatsen
2. Te concluderen dat van de door Afvalzorg uitgevoerde activiteiten alleen de
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activiteiten binnen de Divisie Recycling (voormalig Rutte) niet passen binnen de
kerntaak beheer en exploitatie van stortplaatsen. De procedure tot afstoten hiervan
is al gestart. Verder zijn alle activiteiten gerelateerd aan de kerntaak.

3. De nota ter bespreking voor te leggen aan de Commissie FSB

23.
Verlenen mandaat aan het
hoofd van afdeling FEZ in
verband met de invoering van
de Wet op het BTW-
compensatiefonds

Het college besluit:
mandaat te verlenen aan het hoofd van afdeling Financieel Economische Zaken met
betrekking tot het kunnen instellen van bezwaar- of beroep tegen door de inspecteur der
belastingen te nemen beschikkingen.

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten

over de nummers:

D.Berger tel. 06.183.000.64 9,10,12,13,22,23
R.Fillet tel. (023) 514 44 09 1, 12, 13
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 8, 17
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 7
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 11
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 18, 19
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 3,4
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 6, 15, 16,
L.Zwart tel. (023)  5143528 2, 14, 20, 21

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. 28-01-2003 openbaar
Datum:28-01-2003


