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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 april 2003
Onderwerp

1.
Kruising N207/ HSL-zuid

2.
Preadvies van GS naar
aanleiding van het
initiatiefvoorstel van de leden
Gök en Prins over Open
Software (GroenLinks)

Besluit

Het college besluit:
1. In te stemmen met het onderzoek naar de bouw van een 2de viaduct over de HSLzuid, voor en vooruitlopend op de verdubbeling van de N207;
2. Nader te besluiten over de opdracht om dit 2de viaduct te realiseren, afhankelijk van
de uitkomsten van het onderzoek;
3. Het dan benodigde krediet nader te bepalen zo mogelijk bij het eerst volgende PMI,
dan wel via een afzonderlijke voordracht voor te leggen aan Provinciale Staten;
4. Dit krediet te dekken uit de middelen ter dekking van de kapitaalslasten die nu
beschikbaar zijn voor projecten in de planfase van het PMI;
5. De projecten uit het PMI, die dan worden uitgesteld te benoemen in het
eerstvolgende PMI.

Het college besluit:
1. Kennis genomen te hebben van het initiatiefvoorstel van de fractie van GroenLinks
over het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software, zoals dit is
aangenomen in de vergadering van Provinciale Staten van 10 februari 2003,
Provinciale Staten te adviseren om waardering uit te spreken over dit initiatief.
2. Aan Provinciale Staten te adviseren om de ambitie die spreekt uit het voorstel te
onderschrijven, maar Gedeputeerde Staten is van oordeel dat nader onderzoek
nodig is naar de vraag om reeds vanaf 2006 alleen software aan te schaffen die
gebruikt maakt van Open Standaarden. Om hierover meer gegevens te verkrijgen
adviseert Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten de uitkomsten van het
Programma Open Standaarden en Open Source Software (POSSOS) zoals dit
onlangs op rijksniveau is gestart, af te wachten alvorens bij de provincie NoordHolland een definitief besluit te nemen over het gebruik van open source-software
en open standaarden.
3. Tot het verstrekken van de opdracht aan de directieraad dit programma door de
afdeling I&A actief te laten volgen. Tevens draagt Gedeputeerde Staten de
directieraad op de ontwikkelingen op de softwaremarkt ten aanzien van dit
onderwerp op basis van eigen onderzoek door de afdeling I&A te laten volgen, en
daarover aan Gedeputeerde Staten te rapporteren als belangrijke feiten hiertoe
aanleiding geven, ook als deze zich voordoen voor het einde van de looptijd van
POSSOS.
4. Dit preadvies in de vorm van een voordracht voor behandeling in Provinciale
Staten aan de Statengriffier door te zenden ter behandeling in het presidium met het
advies dit te agenderen voor 13 mei.

3.
Verordening rechtspositie GS, Het college besluit:
1. De Verordening regelende de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen
PS- en commissieleden N-H
van het provinciaal bestuur Noord-Holland 2003 ter vaststelling te zenden aan PS
2003
met het verzoek deze bij voorkeur te behandelen in de vergadering van PS van 26
mei 2003;
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Besluit
2.

3.

4.
5.

4.
Voordracht aan PS inzake
advies plan van scholen VO
2004-2006

5
Financiering Stichting
Herstelling

6
Jaarverslag Commissaris van
de Koningin 2002

Dat de leden 1, 3, 4, 11 en 12 van artikel 23 (betreffende het gebruik van de
dienstauto) van overeenkomstige toepassing zijn voor de provinciesecretaris en de
overige leden van de directieraad en dat de artikelen 27 en 28 (betreffende
computer en communicatieapparatuur) van de Verordening regelende de geldelijke,
secundaire en facilitaire voorzieningen van het provinciaal bestuur Noord-Holland
2003 van overeenkomstige toepassing zijn voor de provinciesecretaris;
De bruikleenovereenkomsten voortvloeiende uit de artikelen 10, derde en vierde lid
en de artikelen 27, derde en vierde lid en artikel 28, tweede en derde lid van de
Verordening regelende de geldelijke, secundaire en facilitaire voorzieningen van
het provinciaal bestuur Noord-Holland 2003 vast te stellen;
De portefeuillehouder te machtigen de ontwerp-statenvoordracht zonodig definitief
vast te stellen;
De Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden na
vaststelling in Provinciale Staten zo spoedig mogelijk te publiceren in het
Provinciaal Blad en te zenden aan de Minister van BZK.

Het college besluit:
1. Bijgaande voordracht aan provinciale staten vast te stellen, inhoudende dat aan
provinciale staten wordt voorgesteld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen te adviseren:
a. een evangelische scholengemeenschap atheneum, havo, mavo te Amsterdam
op te nemen in het plan van scholen 2004-2006; en
b. scholen voor VBO met de afdeling landbouw en natuurlijke omgeving te Anna
Paulowna en in de gemeente Haarlemmermeer niet op te nemen in het plan van
scholen 2004-2006
2. Het presidium te verzoeken bijgaande voordracht te plaatsen op de agenda voor de
vergadering van provinciale staten op 26 mei as.
3. Omdat het niet waarschijnlijk is dat de PS-commissie die onderwijs in haar
takenpakket heeft voor 26 mei een vergadering zal houden waar het ontwerpadvies
behandeld zal worden, een openbare hoorzitting te beleggen op een tijdstip tussen
vaststelling van de voordracht in GS en behandeling in PS, om de aanvragers en
andere belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijze met betrekking
tot de voordracht kenbaar te maken.
4. Provinciale Staten schriftelijk verslag uit te brengen van de hoorzitting.
Het college besluit:
1. De claim van € 124.800 voor 2003 voor de voortzetting van het project Herstelling
te betrekken bij de integrale afweging in het kader van het Voorjaarsbericht 2003.
2. Het voorstel voor subsidiëring voor de jaren 2004 tot en met 2006 in te brengen in
het nieuwe college

Het college besluit kennis te nemen van:
1. De inhoud van het jaarverslag van de commissaris van de Koningin over 2002 en
2. De voorgenomen agendering van het jaarverslag in de eerstkomende vergadering
van de naar verwachting op 13 mei as. door provinciale staten in te stellen
statencommissie financiën en bestuurlijke organisatie.
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7.
Het college besluit:
Heroverweging naar
aanleiding van bezwaren tegen – Conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie d.d. 17 februari 2003
(abusievelijk: “17 februari 2002”) het bezwaar van de heer A.J.W. Hoekman tegen
besluit tot concessieverlening
het besluit tot concessieverlening niet ontvankelijk te verklaren en Arriva
OV d.d. 22 oktober 2002
Personenvervoer Nederland NV in haar bezwaren te ontvangen en de bezwaren
tegen het besluit tot concessieverlening ongegrond te verklaren.
– De heer Hoekman en Arriva schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit
inzake de bezwaarschriften.
8.
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 bouw van 30 woningen aan het Wimbledonpark 1 ter uitbreiding en
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
vernieuwing van zorgcentrum De Luwte, gemeente Amstelveen,
– Realisering bovenwoning in perceel West 54 te Hoorn,
– Bouw garage/berging op perceel Oostdijk 17A te Driehuizen, gemeente Schermer,
– Bouw woonhuis in de vorm van een stolp op perceel dr. De Vriesstraat 33a te
Benningbroek, gemeente Noorder-Koggenland
– Bouw drie woningen aan de Hornstraat hoek Burg. S. Schagenstraat te Oterleek,
gemeente Schermer,
– Voor het plaatsen van een duivenhok aan de Lageweijdt 12 te Schoorl, gemeente
Bergen,
– Voor de bouw van twee woningen aan de Oud Loosdrechtsedijk 172-176, te
Loosdrecht, gemeente Wijdemeren,
– Vergroten schuur op perceel Rustenburgerweg 2a te Ursem, gemeente Schermer,
– Bouw woning aan de Schakelstraat te Markenbinnen, gemeente Graft – de Rijp,
– Vergroten woning op perceel Zuidervaart 38 te Zuidschermer, gemeente Schermer,
– Voor de aanleg van een paardenbak, Veenhuizerweg 20, gemeente Heerhugowaard,
– Voor de splitsing van een stolpschuur, Dorpsweg 50 te Twisk, gemeente Noorder
Koggenland,
– Bouwplan opslag-en composteringsinrichting aan de Teding van Berkhoutweg te
Berkhout, gemeente Wester – Koggenland,
– Voor de verbouw van een stolpboerderij, Hargerweg 14 te Schoorl, gemeente
Bergen,
– Bouw woning aan de Tureluur te Groet, gemeente Bergen, (2003-11469)
– Functiewijziging van agrarisch naar woonbestemming alsmede de splitsing van de
stolp in drie wooneenheden aan de Zuidervaart 3 te Zuidschermer, gemeente
Schermer,
– Plaatsen windturbine aan de Gedeputeerde Laanweg te Andijk, gemeente Andijk,
– Voor de bouw van 28 appartementen met parkeervoorziening aan de Cruquiusdijk
38-41 te Cruquius,
– Voor de bouw van een overdekte mestopslag en een veestal aan de Kerkweg 24 te
Spaarndam, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
– Voor de bouw paardenstal aan de Halerweg 10 te Schagen, gemeente Schagen,
– Voor de bouw woonhuis aan de Vliewint 57 te Petten, gemeente Zijpe,
– Voor de bouw woonhuis aan de Vliewint 5 te Petten, gemeente Zijpe,
– Voor de bouw woonhuis aan de Vliewint 13 te Petten, gemeente Zijpe,
– Plaatsen twee lichtmasten met GSM installaties op het terrein van SV Marken,
gemeente Waterland,

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 29 april 2003
Onderwerp

Besluit
–

Voor het oprichten van een kantoorgebouw aan de Siciliëweg, gemeente
Amsterdam,

Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Landelijk Gebied, gemeente Bloemendaal.
9
Jaarverslag 2002 HAC

Het college besluit:
1. In principe het jaarverslag van de Hoor- en adviescommissie Noord-Holland
(HAC) over 2002 vast te stellen;
2. Het jaarverslag aan te bieden aan provinciale staten via de statengriffier.

10.
Toekenning
onderzoeksopdracht voor
project ‘CO2 vastlegging in
natuur’

11.
Provinciaal Restauratie
Uitvoeringsprogramma
(PRUP) 2003-2008

Het college besluit:
– Het aanbod van Wageningen Universiteit te aanvaarden om een tweetal
onderzoeksopdrachten ten behoeve van de provincie uit te voeren die voortkomen
uit het project “Vooronderzoek naar vastleggen CO2 met ‘nieuwe’natuur”

Het college besluit het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma 2003-2008 vast
te stellen.

12
Het college besluit:
Wijziging deelverordening
– De statenvoordracht voor wijziging van de deelverordening Programma “projecten
voor het Programma
in landinrichtsgebieden 2001-2003” vast te stellen ( waardoor acht nieuwe
“projecten in
projecten aan het Programma toegevoegd worden)
landinrichtingsgebieden 2001– Kennis te nemen van de tussenrapportage 4e kwartaal 2002 van het Programma
2003”
Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.Hoenson
R.v.d.Veen
M.van Kanten
M.Ottevanger
K.van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 43 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 5143528

3, 6
12
5
8, 9
2, 4, 5, 11
10
1, 7

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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