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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 30 september 2003
Onderwerp
1.
Bodemsanering: Lucentterrein te Huizen
(Besluit van 23 september
2003)

2.
De Uitweg

3.
Startnotitie Nieuwe
Cultuurnota 2005-2008

Besluit

Het college besluit:
1. zich garant te stellen voor 50 % van de meerkosten van de sanering van de
pluimverontreiniging in het diepere grondwater van het Lucent-terrein in de
gemeente Huizen, wanneer deze kosten uitkomen boven de € 1.000.000,-;
2. dekking voor deze garantieverklaring te vinden binnen het Meerjarenprogramma
Bodemsanering 2002-2004 door herprioritering binnen dit programma
Het college besluit:
1. kennis te nemen van en in te stemmen met het door de leden van het Bestuurlijk
Platform De Uitweg getekende Manifest;
2. Dit Manifest en de eindrapportage De Uitweg aan te bieden aan Provinciale Staten
A)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

B)
C)

4.
Deelverordening
projectsubsidies Jeugdzorg
Noord-Holland 2004

In te stemmen met de hoofdlijnen van bijgaande “Startnotitie nieuwe
Cultuurnota 2005-2008” en daarmee met name met de volgende prioriteiten.
Voortzetting van het Actieplan Cultuurbereik met intensivering van het
onderdeel Cultuur en School;
voortzetting van de vier-jarige subsidiëring van jeugdtheatergezelschappen (zie
hoofdstuk 10);
intensivering van culturele planologie;
het verbeteren en vergroten van de publieke toegankelijkheid van culturele
voorzieningen;
voortzetting van de regiocoördinatie Cultuurhistorie: formele plantoetsing en
actieve inbreng cultuurhistorie in planvorming (in en extern) en projecten op
grond van de Cultuurhistorische Waardenkaart en de Cultuurhistorische
Regioprofielen;
extra aandacht voor integratie van cultuur en cultuurhistorie met Toerisme en
Recreatie;
ontwikkeling en uitvoering van gebiedsgerichte programma’s en projecten;
In de Cultuurhistorische Regioprofielen onderscheiden wij 10 basisstructuren
die kenmerkend zijn voor de landschappelijke en cultuurhistorische identiteit
van onze provincie;
over de procedure nader te overleggen met PS
een advertentietekst te plaatsen in najaar 2003 conform de tekst van de bijlage
van de notitie;

Het college besluit:
1. De statenvoordracht en het bijbehorende ontwerpbesluit inhoudende de
Deelverordening projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2004 in principe vast
te stellen;
2. De statenvoordracht en ontwerpbesluit met inliggende brief en nota te zenden aan
het Presidium met het verzoek deze te behandelen ter voorbereiding op de
vaststelling van de agenda van zowel de Statencommissie Sociale Infrastructuur op
29 oktober als provinciale staten op 8 december;
3. Na vaststelling door provinciale staten het besluit en de Deelverordening
projectsubsidies jeugdzorg Noord-Holland 2004 bekend te maken door middel van
publicatie in het Provinciaal Blad.
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5.
Agenda voor Europese
Strategie 2003-2007

6.
Audit steunfunctieinstellingen welzijn en sport

7.
Stukkenstroom van GS naar
PS en aanwezigheid GS-leden
tijdens Staten- en
commissievergaderingen
8.
Concept-Privacyreglement
Telecomgebruik

Besluit

Het college besluit:
1. Het college stelt het concept vast van de ‘Agenda voor Europese Strategie 20032007’
2.

Het college biedt het concept van de ‘Agenda voor Europese Strategie 2003-2007’
aan Provinciale Staten aan ter kennisneming

3.

Met de vaststelling van het concept van de ‘Agenda voor Europese Strategie 20032007’ stelt het college de ambities A 1t/m 6 en de beleidsuitspraken 1 t/m 22 in de
Agenda vast.

Het college besluit:
– In te stemmen met het laten uitvoeren van een audit in combinatie met een
(beperkte) beleidsevaluatie onder steunfunctie-instellingen op het gebied van
welzijn en sport (Multiple Choise (MC), Federatie Steunfuncties Minderheden
(FSM), Profor, Primo Noord-Holland en Sportservice Noord-Holland) ter
voorbereiding van het sociaal beleidskader 2005-2008;
– De vakgedeputeerde te machtigen indien nodig binnen haar portefeuille additionele
middelen naast het beschikbaar budget in te zetten dan wel de audit op de vier
genoemde onderdelen te beperken;
– De Provinciale Staten van Noord-Holland via de in de bijlage meegezonden brief
hierover te informeren.
Het college besluit in te stemmen met de voorstellen zoals genoemd in bijgevoegd
memo d.d. 19 september 2003, opgesteld door C. Peters (statengriffier) en H.
Oppenhuis de Jong (provinciesecretaris), met een aanvulling.

Het college besluit:
– Het Privacyreglement telecomgebruik vast te stellen;
– Te bewerkstelligen dat het vastgestelde reglement via het provinciale intranet en via
publicatie in “Op Dreef” ter beschikking zal worden gesteld aan diegenen die
gebruik maken van de door de provincie ter beschikking gestelde
telecomfaciliteiten.
– Over twee jaar het privacyreglement telecomgebruik te laten evalueren.

9.
RWB
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
− Verbouwen en uitbreiden van een winkel, kantoor en bovenwoning aan de Oude
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Groenmarkt 18-24 tot hotel, gemeente Haarlem
− Voor de bouw van een dienstencentrum en 28 woningen aan de Van Oosten de
Bruijnstraat, gemeente Haarlem,
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
− Geleerdenbuurt Oost 2001, gemeente Den Helder
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
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Besluit
–
–

1e partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied Noorder – Koggenland,
bestemmingsplan Haarlemmerbuurt, stadsdeel Amsterdam-Centrum,

10.
Het college besluit:
Programma’s, agenda’s en
Kennis te nemen van de programma’s, agenda’s en verslagen van de door de
verslagen van werk- en
commissaris van de Koningin aan de gemeenten Wijdemeren en Wieringen op
ambtsbezoek van de cvdK aan
respectievelijk 27 en 29 augustus jl. afgelegde werk- en ambtsbezoek en in het
de gemeenten Wijdemeren en
bijzonder kennis te nemen van de gedane toezeggingen van de commissaris
Wieringen
van de Koningin.
Met betrekking tot de gemeente Wijdemeren:
- de commissaris heeft toegezegd dat hij bij de verantwoordelijke
bewindspersoon aandacht zal vragen voor het gegeven dat het in de
nieuwe benoemingsprocedure niet mogelijk is om de nieuwe burgemeester
tegelijk met het functioneren van de nieuw gevormde gemeente van start te
laten gaan, terwijl dit wel door het college van B&W wenselijk en goed
wordt ervaren;
- de commissaris heeft toegezegd dat hij in het college aandacht zal vragen
voor het aanpassen van de Noord-Hollandse logo’s aan de nieuwe grenzen
en met name daar waar het uitingen in de media betreft (Tv e.d.);
- de commissaris heeft toegezegd dat hij een toezegging van de vorige
gedeputeerde verkeer om de mogelijkheid van een tweetal rotondes te
bezien in de provinciale weg van Bussum naar Weesp (N236) onder de
aandacht van het college zal brengen;
- de commissaris heeft toegezegd dat hij aandacht zal vragen voor het feit
dat bij het streekbezoek van HM de Koningin geen raadsleden aanwezig
konden zijn;
- de commissaris heeft toegezegd dat hij het verzoek om de proefperiode
van de door vrijwilligers bestuurde buurtbus te verlengen, zal voorleggen
aan de betrokken gedeputeerde, dhr. Mooij.
Met betrekking tot de gemeente Wieringen:
- de commissaris heeft toegezegd dat hij bij het college de vraag onder de
aandacht zal brengen of de provincie extra financiële middelen
beschikbaar wil stellen om de nood in de monumentenzorg te ledigen,
aangezien het budget reeds is besteed;
- de commissaris heeft toegezegd, vanuit het perspectief van de verouderde
visserij –afslag in Wieringen, ook specifiek de visserij zal worden
betrokken bij het herzien en verstevigen van het Europabeleid van GS.
- de commissaris heeft toegezegd de zorg van de gemeenteraad over de
kosten van de aanpak van zieke iepen onder de aandacht te brengen bij de
betrokken gedeputeerde, dhr. Poelmann, met name wat betreft de vraag
wat de meerwaarde is van een provinciale iep-ambtenaar als deze geen
geld “meeneemt”;
- de commissaris zegt toe de wens over te brengen aan de betrokken
gedeputeerde, dhr. Poelmann, om de regeling m.b.t. het gedogen van de
rotgans met een jaar te verlengen.
11.
Halfjaarbericht 2003
NUON/toezegging dividend

Het college besluit kennis te nemen van het door NUON uitgegeven persbericht over
het halfjaarbericht 2003 en de toezegging van de voorzitter van de Raad van bestuur
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Besluit

over 2003

over de hoogte van het over 2003 uit te keren dividend

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
M.van Kanten
M.Ottevanger
K. van Rijn
L.Zwart

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 4045
tel. (023) 514 44 58

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

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. 30-09-2003 openbaar
Datum:30-09-2003

