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1.
Meta-evaluatie Toeristisch
Beleid

Besluit
Het college besluit:
– De statenvoordracht en het ontwerpbesluit van PS inzake de Meta-evaluatie
Toeristisch Beleid 1998-2001 vast te stellen;
– De statenvoordracht inzake de meta-evaluatie aan te bieden aan PS voor
vaststelling;
– De aanbevelingen van PS uit de meta-evaluatie te betrekken bij verdere
beleidsimplementatie in de agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007.

2.
Finale schikkingovereenkomst
in verband met garanties bij
Het college besluit:
verkoop UNA
1. In te stemmen met de finale schikkingovereenkomst met nv NUON over de
garanties van de vm aandeelhouders UNA voor de stadsverwarmingskosten
2. Het besluit onder 1 schriftelijk mee te delen aan mr. M. Das van Loyens Loeff
3. Tot ontbinding van de Stichting Afwikkeling UNA en de Gedeputeerde Financiën
te machtigen tot uitvoering daarvan
4. De bestemming van het vrijkomende bedrag plaats te laten vinden bij de
Kaderbrief/begroting 2005
3.
OV-visie Haarlem-IJmond

4.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake de
Noord-Hollandse Molens
5.
Vaststellen van
achtereenvolgens wijzigingen
in het reglement Fonds Nazorg
gesloten stortplaatsen en
jaarverslag en jaarrekening
2003 van het Fonds nazorg
gesloten stortplaatsen
provincie Noord-Holland

Het college besluit:
1. De concept Openbaar vervoer visies voor Gooi en Vechtstreek en voor HaarlemIJmond voorlopig vast te stellen en daarmee in te stemmen met het ontwerp voor
een toekomst openbaar vervoernetwerk dat er als volgt uitziet:
a. een net van verbindende buslijnen á la RegioNet;
b. ontsluitende buslijnen, deels met een zelfstandige ontsluitende functie en deels
met een functie in het voor- en natransport van reizigers van en naar de
verbindende buslijnen;
c. een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem.
2. De afdeling RWB opdracht te geven om de OV-visies aan te vullen met een
hoofdstuk waarin een wervend perspectief voor het openbaar vervoer in 2020/2025
wordt geschetst op Noordvleugelniveau;
3. Kennis te nemen van de plannen van aanpak voor het opstellen van een
maatregelenpakket van de beide visies.
Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
1. De ontwerp wijzigingen in het reglement Fonds Nazorg stortplaatsen provincie
Noord-Holland vast te stellen en met terugwerkende kracht inwerking te doen
treden per 1 januari 2003;
2. Het ontwerp jaarverslag en de jaarrekening 2003 van het Fonds Nazorg gesloten
stortplaatsen provincie Noord-Holland vast te stellen;
3. Het jaarverslag en de jaarrekening 2003 in handen te stellen van de statengriffier
met het verzoek deze voor te leggen om advies aan de Rekeningencommissie, ter
kennisgeving aan de commissie NLWM en vervolgens aan te bieden ter vaststelling
aan Provinciale Staten.
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6.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
uitgeprocedeerde asielzoekers

Besluit

Het college stelt de antwoorden vast.

7.
Landsdekkend beeld van de
bodemverontreiniging in
Noord-Holland

Het college besluit het verslag “landsdekkend beeld, het in kaart brengen van de
bodemverontreiniging in Noord-Holland”, en de bijbehorende landsdekkendbeeld-tabel
vast te stellen en aan te bieden aan het ministerie van VROM en het RIVM.

8.
Burgerjaarverslag 2003
provincie Noord-Holland

Het college besluit kennis te nemen van de inhoud van het burgerjaarverslag 2003, zoals
is opgesteld door de commissaris van de Koningin van Noord-Holland, in het bijzonder
van de aanbevelingen. Het verslag komt beschikbaar als het is gedrukt.

9.
Vergadering Stuurgroep
Waddenprovincies 10 maart
2004

10.
Ontwerp-jaarrekening over
2003 en ontwerp-jaarverslag
2003

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van de Stuurgroep
Waddenprovincies van 10 maart 2004;
2. Kennis te nemen van de notitie “Keuzemogelijkheden voor het Interprovinciaal
Beleidsplan IBW-2” als basis voor ambtelijke consultatie;
3. In te stemmen met de inhoudelijke uitwerking van de Hoofdlijnenbrief
Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzee in de vorm van de Notitie Ambities
Noord-Holland inzake het Integraal Beleidsplan Waddenzee-2 (IBW-2);
4. Conform het collegeprogramma er naar te streven om de in de “Notitie
Ambities” genoemde economische activiteiten in het Noord-Hollandse deel
van de Waddenzee mogelijk te maken en daarbij het verschuiven van de PKBgrens na te streven.

Het college besluit:
a. De ontwerp-jaarrekening van baten en lasten van de provincie over 2003 met de
daarbij behorende toelichting en bijlagen gewijzigd vast te stellen;
b. De tekst van het ontwerp-jaarverslag 2003 vast te stellen;
c. De ontwerp-voordracht aan Provinciale Staten (c.q. de geleidebrief) met het
ontwerpbesluit bij de rekening en het jaarverslag over 2003 vast te stellen;
d. Bedoelde stukken, gecompleteerd met alle daarbij behorende bijlagen, na
verwerking van de besluitvorming door het college, toe te zenden aan Provinciale
Staten.

11.
Verordening financieel beheer Het college besluit bijgaande concept Verordening financieel beheer 2004 ter
2004
vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten
12.
Controleverordening

Het college besluit:
a. Accoord te gaan met de bijgevoegde concept-controleverordening provincie NoordHolland 2004;
b. De voordracht voor de vaststelling van de concept-verordening door provinciale
staten vast te stellen;
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Besluit
c.

De voordracht in handen te stellen van de statengriffier ter agendering in de
vergadering van provinciale staten.

13.
Concept beleidskader ISV2 en Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorgestelde concept van het provinciale
status gemeenten ISV-periode
beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2005 – 2009. (Tweede
2005-2009
investeringstijdvak Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing);
2. In te stemmen met de voorgestelde provinciale beleidsaccenten en
doelstellingen;
3. In te stemmen dat het concept-beleidskader Stedelijke Vernieuwing 2005 –
2009, na goedkeuring door GS, met gemeenten wordt besproken en dat
gemeenten hun reacties op het concept beleidskader aan GS kenbaar kunnen
maken;
4. Afschrift van de concept versie van dit beleidskader Stedelijke
Vernieuwing 2005 – 2009, na vaststelling door GS op 9 maart 2004, ter
informatie toesturen aan Provinciale Staten;
5. In te stemmen met de voorgestelde status(wijziging) van gemeenten voor
de komende ISV-periode.
§ De volgende 17 gemeenten de status van programmagemeente te geven:
Amstelveen, Bergen, Beverwijk, Bussum, Castricum, Den Helder,
Enkhuizen, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard,
Hilversum, Hoorn, Huizen, Purmerend, Velsen en Zandvoort
§ De volgende 44 gemeenten de status van notitiegemeente te geven:
Aalsmeer, Andijk, Anna Paulowna, Beemster, Bennebroek, Blaricum,
Bloemendaal, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Graft de Rijp,
Haarlemmerliede Spaarnwoude, Harenkarspel, Heiloo, Landsmeer,
Langedijk, Laren, Medemblik, Muiden, Naarden, Niedorp, NoorderKoggenland, Obdam, Oostzaan, Opmeer, Ouder-Amstel, Schagen,
Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Venhuizen,
Waterland, Weesp, Wervershoof, Wester-Koggenland, Wieringen,
Wieringermeer, Wijdemeren, Wognum, Wormerland, Zeevang en Zijpe.
14.
Het college besluit in te stemmen met:
Selectiecriteria projecten
uitvoeringsprogramma Noord- – De selectiecriteria voor de projecten op de longlist
– De wegingsfactoren voor de projecten op longlist om tot een shortlist te komen
Holland Noord
– De criteria ter bespreking voor te leggen aan de Statencommissie ROV
15.
Agenda Bestuursvergadering
IPO d.d. 11 maart 2004

Het college neemt kennis van de concept-agenda van de bestuursvergadering van het
IPO van 22 januari 2004.

16.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor de bouw van een woning met garageberging aan de Lies Bakhuyzenlaan,
en verklaringen van geen
stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
– Bouwrijpmaken en woningbouwplannnen (350 woningen) in het Recreatiegebied
Heerhugowaard Zuid
– Voor de bouw van twee bedrijfspanden aan de Aalsmeerderweg achter nr. 249,
gemeente Aalsmeer
– Voor de bouw van kantoorgebouw “Colossos” op kantorenpark Arena, gemeente
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Besluit
Hilversum
Voor de bouw van een opslagloods aan de Aalsmeerderweg 235-239, gemeente
Aalsmeer
– Voor de bouw van een woonzorgboerderij aan de Amsteldijk Zuid 194, gemeente
Amstelveen
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan Leidse- en Weteringbuurt, gemeente Amsterdam
– Bestemmingsplan Waterakkers Lunetten Noord 2000 van Heemskerk, gemeente
Heemskerk
–

17.
Verkoop boerderijcomplex
Middenduinerweg 89 te
Santpoort
18.
Afstoten aandelenbezit in NV
Luchthaventerrein Texel:
accordering verkoopprijs

19.
Afspraken inzake de
herontwikkeling van de
Bloemendalerpolder / KNSF

20.
Beslissing op bezwaar
(telefonische hulpdienst)

21.
Besluit met betrekking tot
aanvulling en uitvoering van
het provinciaal Beleidskader
Jeugdzorg 2004 tot en met
2007 inzake
investeringsaanvragen

Het college besluit de besloten verkoop, van het boerderijcomplex aan de
Middenduinerweg 89 te Santpoort volgens de bedingen vastgelegd in de akte, te
effectueren en te besluiten tot levering van het verkochte..

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aanbod van NV Luchthaventerrein Texel, inhoudende een
opbrengst van € 16.034 voor de Noord-Hollandse aandelen in de vennootschap
2. Het besluit onder 1. door verzending van inliggende concept-brief mee te delen aan
de NV Luchthaventerrein Texel.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van ( en derhalve ook in te stemmen met) de op 29 januari 2004
gemaakte afspraken met de gemeenten Muiden en Weesp inzake de
herontwikkeling van de Bloemendalerpolder/ KNSF
2. De B&W’s van Muiden en Weesp te berichten van uw besluit en tevens gemeente
Muiden te berichten dat er een onderzoek in de vorm van een quickscan zal plaats
vinden naar de subsidiemogelijkheden gericht op herontwikkeling van de
Bloemendalerpolder/KNSF.
3. Provinciale Staten te berichten van uw besluit.
4. Kennis te nemen van de brief van de gemeente Muiden om het verzoek tot
onderzoek naar de subsidiemogelijkheden voor het KNSF-terrein toe te lichten.
Het college besluit:
1. het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren
2. het primair besluit gedeeltelijk te herroepen in die zin dat de terugvordering van
subsidie wordt verminderd met € 29.572.
Het college besluit:
Overeenkomstig het besluit van Provinciale Staten van 16 februari 2004 waarbij het
provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004 tot en met 2007 is vastgesteld:
1. de prioriteitenlijst investeringsaanvragen voor accommodaties jeugdhulpverlening
2004 vast te stellen en de hierin opgenomen aanvragen tot het genoemde
maximumbedrag te honoreren ten laste van het hiervoor binnen de doeluitkering
jeugdhulpverlening gereserveerde budget van € 90.800,00;
2. het subsidieplafond voor de instellingen waarvan de aanvraag gehonoreerd is te
verhogen, respectievelijk OCK het Spalier met € 45.798,00, Parlan met €
13.274,00, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland met € 2.400,00 en De Bascule met €
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Besluit
3.
4.
5.
6.

22.
Verdeling incidentele
middelen wachtlijsten
jeugdzorg

3.711,00;
de aanvraag van Parlan inzake aanvullende financiering ten behoeve van de
accommodatie Antonius in beraad te houden en Parlan hierover om nadere
informatie te vragen;
de overige aanvragen af te wijzen;
het provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004 tot en met 2007 en het bijbehorend
financieel kader met bovengenoemde aan te vullen en uit te voeren;
het besluit te publiceren in het provinciaal blad.

Het college besluit:
In te stemmen met de notitie ‘inzet incidentele wachtlijstmiddelen’ waarin is
aangegeven hoe de incidentele middelen voor de aanpak van wachtlijsten worden
ingezet, en in dit kader te besluiten:
a. de subsidieplafonds vastgesteld in het Beleidskader jeugdzorg 2004 tot en met 2007
als volgt te verhogen: voor de stichting Parlan met een bedrag van € 95.656,-, voor
het OCK/Spalier met een bedrag van, € 68.048,- en voor het Bureau Jeugdzorg met
een bedrag van € 536.314,- (waarvan € 363.024,- bestemd voor de indicatiefunctie
van het Bureau Jeugdzorg en € 173.272,- voor het Advies –en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK).
b. Instellingen toe te staan 50% te weten € 193.436,- van hun flexbudget in te zetten
voor knelsituaties bij jeugdigen op de wachtlijsten.

23.
Begrenzing probleemgebieden Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief van de minister van LNV van 16 februari 2004
waarin hij de provincies verzoekt uiterlijk 1 oktober 2004 de zogenaamde “
probleemgebieden” te (her)begrenzen;
2. Samen met de Dienst Landelijk Gebied het begrenzingenplan “probleemgebieden”
op te stellen.
3. Het Provinciaal Overlegorgaan Landelijk Gebied hiervan in kennis te stellen en
advies te vragen over de voorgestelde werkwijze.
24.
PAF-subsidie project
Duurzaam Toerisme Texel

25.
Intrekken besluit 2003-49234,
nemen nieuw besluit inzake
korte termijnmaatregelen
N207

Het college besluit:
– De Stichting mee te delen dat voor de huidige deelprojecten als geheel na 2004 niet
opnieuw subsidie zal worden verstrekt vanwege inmiddels gewijzigd provinciaal
beleid.
– De Stichting te informeren dat de vijf provinciale milieuspeerpunten een criterium
zijn voor subsidieverstrekking ten aanzien van eventuele nieuwe projecten.
– De Stichting Duurzaam Texel in de gelegenheid te stellen voor 1 april 2004 een
meer specifieke voortgangsrapportage 2003 aan te leveren.
Het college besluit:
– Het besluit 2003-49234 in te trekken.
– Tot het realiseren van een fysieke afscheiding tussen de rijrichtingen het enkelbaans
gedeelte van de N207 door middel van een middengeleider en tot het plaatsen van
een verkeersafhankelijk dynamisch filewaarschuwingssysteem op de kruispunten
van de N207 met de Valuta-weg, de Getsewoudweg en de N205 inclusief
flankerende maatregelen in de vorm van roodlichtcamera’s op deze kruispunten en
waarschuwingsborden “U rijdt te snel!”.
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Besluit

26.
Voortzetting en overname
internetsite Hillen

Het college besluit:
1. Van 1 maart tot 1 augustus de kosten voor de site www.gooischewegen over te
nemen, te weten 2.000 euro en ook het contract met het hostingburo over te nemen
van de mediator met de afspraak dat:
2. De domeinnaam gehandhaafd blijft tot uiterlijk 31-12-2004 zodanig dat bezoekers
die deze naam kennen vanzelf bij de provinciale site uitkomen na 1 augustus 2004,
nadat op de betreffende pagina door het hostingbureau een verwijzing is geplaatst.
De kosten voor het handhaven van de domeinnaam komen uit op 300 euro per jaar.
3. De mensuren die nodig zijn voor het actueel houden van de teksten op de site bij
RWB in de planning op te nemen, uitgaande van 1 dag per maand tot 1 augustus
2004, 2 dagen per maand na 1 augustus 2004 tot 31 december 2004.

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

tel. (023) 514 44 09
tel. (023) 514 40 10
tel. (023) 514 41 18
tel. (023) 514 42 11
tel. (023) 514 40 83
tel. (023) 514 40 07
tel. (023) 514 40 45
tel. (023) 514 44 58
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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. 09-03-2004 openbaar
Datum:09-03-2004

