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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 februari 2004
Afdeling/onderwerp
1.
Reserve uitgestelde intenties

2.
Inspectieprogramma BRZO
1999

3.
Afgelegd ambtsbezoek aan
Uithoorn

4.
Aansprakelijkheidsverzekering bestuurders

Besluit
Het college besluit:
a. Voor zes projecten en doeleinden het nog niet uitgegeven gedeelte van de in de jaren
t/m 2002 in de Reserve Uitgestelde Intenties (RUI) gestorte bedragen in deze
voorziening te handhaven en voor zeventien projecten en doeleinden de voor 2003
geraamde maar niet (volledig) in dat jaar uitgegeven bedragen aan deze voorziening
toe te voegen.
b. Provinciale Staten door middel van bijgaande brief over dit besluit te informeren.
Het college besluit inliggend inspectieprogramma ex artikel 24 van het Besluit risico’s
zware ongevallen 1999 (verder: BRZO) vast te stellen, dat in overeenstemming met de
Arbeidsinspectie en de Kernregio van de Brandweer is opgesteld en waarin voor de
betrokken BRZO-inrichtingen in Noord-Holland op planmatige en systematische wijze
het inspectieregime is neergelegd.
Het college besluit:
Kennis te nemen van het programma en het verslag van het op 30 januari 2004 door de
commissaris van de Koningin afgelegde ambtsbezoek aan de gemeente Uithoorn en in
het bijzonder kennis te nemen van de gedane toezeggingen van de commissaris van de
Koningin.
De commissaris van de Koningin heeft de toezeggingen gedaan, die hij onder de
aandacht van GS brengt:
a. dat de communicatie en uitleg aan gemeenten en hun inwoners over de
geluidsoverlast en de veiligheid van Schiphol nooit genoeg is, hetgeen hij ook
onder de aandacht van de heer Cerfontaine van Schiphol zal brengen en zijn
toezegging daarbij dat hij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat zal vragen om in
een raadsvergadering van de gemeente Uithoorn een toelichting te geven op de
handhaving van Schiphol;
b. de provinciale advisering over nieuwe scholen of nevenvestigingen naar aanleiding
van uitgebrachte adviezen over de Emma-praktijkschool en HAVO/VWO- school.

Het college besluit:
a. de beleidsuitgangspunten bij het aanvaarden van een q.q.
nevenfunctie, zoals door het college op 13 juni 1997 vastgesteld, nog
steeds van toepassing te verklaren;
b. de vervulling van nevenfuncties welke los staan van de vervulling van
het ambt van gedeputeerde of het lidmaatschap van provinciale staten
buiten de werking van de bovengenoemde beleidsuitgangspunten te
laten vallen. De eventuele noodzaak tot verzekering van de hieruit
voortvloeiende aansprakelijkheidsrisico’s dient door de betrokkene
zelf te worden afgewogen;
c. Het aanbod van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
betreffende een collectieve verzekering voor
bestuurdersaansprakelijkheid af te wachten, indien dit aanbod er
binnen drie maanden niet is, eventueel zelf over te gaan tot het sluiten
van een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid.
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Besluit

5.
Informatie met betrekking tot
gevolgen vervallen 10%
korting op de directe uitgaven
en aanpak kortingen
overdrachtsuitgaven en
overige directe uitgaven

De gesubsidieerde instellingen te berichten dat de 10% korting weliswaar van de baan
is, maar dat de instellingen in het kader van de ombuiging van € 5 miljoen op de
overdrachtsuitgaven met ingang van 2005 toch rekening moeten houden met een
substantiële korting welke in voorkomende gevallen wellicht meer dan 10% kan
bedragen.

6.
Economische Agenda 20042007 “Koersen op Kennis en
Kwaliteit”

7.
Hollands Bloementuin

8.
Motie 13-2: één tariefsysteem
in het openbaar vervoer

Het college besluit:
- in te stemmen met de Economische Agenda 2004-2007;
- te starten met de uitvoering en de gedeputeerde voor Economische Zaken te
verzoeken eind 2005 en 2007 te komen met een tussen, resp. eindevaluatie
over de bereikte resultaten;
- het besluit in handen te stellen van PS.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het IPA-ACON rapport over het project Hollands
Bloementuin;
2. kennis te nemen van de provinciale nota Hollands Bloementuin – Stand van zaken;
3. akkoord te gaan met aanpassing van de groenblauwe infrastructuur in het
noordelijke deel van het project Hollands Bloementuin en genoegen te nemen met
een deelafrekening van de tot op heden uitgevoerde werkzaamheden binnen de
bestaande subsidievoorwaarden;
4. maximaal € 2.630.000,- als extra bijdrage beschikbaar te stellen ten behoeve van de
realisatie van het deelproject groenblauwe infrastructuur zoals opgenomen in de
Deelverordening Hollands Bloementuin 2000 (7 december 1999), bestaande uit de
volgende onderdelen:
• het op 12 november 2002 door GS reeds gereserveerde bedrag van
€ 1.256.816,- ter dekking van het tekort dat in het deelproject is ontstaan als
gevolg van het wegvallen van de A2-regeling van het Rijk;
• € 500.000,- extra ter dekking van de overige tekorten in dit deelproject en het
aantrekken van een onafhankelijk voorzitter en controller;
• € 874.000,- voor het geval de regelingen POP en SGB voor genoemd bedrag
niet kunnen worden uitgeput in de looptijd van het deelproject tot 1 juli 2009;
5. genoemde bedragen te reserveren vanuit de vrijvallende FINH-middelen uit de
Deelverordening grondmobiliteit glastuinbouwgebieden Noord-Holland 1998;
6. het IPA –ACON rapport en de provinciale nota Hollands Bloementuin – Stand van
zaken aan te bieden aan het presidium van PS om -zoals afgesproken- het te
behandelen in de rekeningcie en PS-cie Economie, Landbouw en Europa op 18
resp. 26 februari 2004;
7. bovengenoemde voorstellen in maart 2004 ter besluitvorming voor te leggen aan
PS.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de bevindingen ter uitvoering van motie 13-2.
2. Aan de hand van beschreven voors en tegens en de aankomende introductie van een
landelijke OV-chipkaart te concluderen dat invoering van één tariefsysteem in het
stads- en streekvervoer per bus en trein in de provincie nu niet opportuun is.

3

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 10 februari 2004
Afdeling/onderwerp

Besluit
3.
4.

9.
Reizende tentoonstelling:
herdenking 2005

PS middels bijgaande brief te informeren over dit collegestandpunt.
Motie 13-2 als afgedaan te beschouwen.

Het college besluit:
1. Zijn medewerking te verlenen aan het NIOD bij het realiseren van een door heel
Nederland reizende tentoonstelling in het kader van de Nationale Herdenking 2005:
het jaar waarin het 60 jaar geleden is dat er in ons land een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog, door:
a. binnen de provincie een locatie aan te wijzen ten behoeve van de
tentoonstelling en
b. daaraan een financiële bijdrage van maximaal € 12.500,- te verlenen;
2. als contactpersoon voor het NIOD vanuit de provinciale organisatie de conservator
de heer G. Bosch aan te wijzen.

10.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
en verklaringen van geen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
− bekrachtiging van eerder in mandaat verleende verklaringen van geen bezwaar
voor het veranderen en vergroten van het stationsgebouw aan de IJzijde aan de De
Ruyterkade (project “IJsei”), gemeente Amsterdam
− Bouw garagebox aan de Dorpsstraat te Markenbinnen, gemeente Graft-De Rijp
− realiseren onderheid betonpad op perceel Purmerland 96 te Purmerland, gemeente
Landsmeer
− oprichten van een woonvoorziening aan de Admiraal de Ruyterweg, stadsdeel Bos
en Lommer, gemeente Amsterdam
− voor het vergroten van de casco onderbouw aan de Mahlerlaan 14, bestemd voor
stedelijke voorzieningen, gemeente Amsterdam
− voor de vestiging van Hiemstra (Wieringermeer)
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– vastgesteld bestemmingsplan Oudkarspel, gemeente Langedijk
– bestemmingsplan Landelijk Gebied 2003, van de gemeente Wognum
11
Nadere informatie over
groepsrisico Schiphol

Het college besluit een GS-brief aan PS vast te stellen. In deze brief wordt nadere
informatie gegeven over groepsrisico Schiphol, zoals toegezegd in PS van 10 november
2003, naar aanleiding van mondelinge vragen van het statenlid de heer Visser (PvdA).

12.
Wieringerrandmeer-Informatie Het college besluit:
provinciale staten
- in te stemmen met het voorstel voor de wijze van informeren van provinciale
staten;
- de bij dit besluit gevoegde brief, waarin het voorstel wordt verwoord, aan
provinciale staten te zenden.
13.
Wijziging beleid artikel 19
WRO

Het college besluit:
a. Het nieuwe Beleid artikel 19 WRO vast te stellen.
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Besluit
b.
c.
d.

14
Gemeente Haarlem; verzoek
om rectificatie verleende
verklaring van geen bezwaar
voor de bouw van een
dienstencentrum en 28
woningen aan de Van Oosten
de Bruijnstraat 2 (TRIONK)
15.
Besluitenlijst vergadering
IPO-bestuur 22-01-2004 en
agenda 12-02-2004
16.
Audit financieel toezicht

Het beleid na vaststelling bekend te maken door toezending van inliggende brief
aan gemeenten en stadsdelen.
Het beleid toe te zenden aan Provinciale Staten;
Het beleid op te nemen in de Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid, waardoor het
tevens per internet beschikbaar komt.

Het college besluit tot aanpassing van haar besluit van 30 september 2003, kenmerk
2003-30111, in die zin dat de beoordeling van het verzoek met betrekking tot het
parkeeraspect overeenkomstig onderstaande samenvatting wordt herzien en verzoeken
B &W van Haarlem dit herziend besluit te stellen in de plaats van het eerder genomen
besluit.

Het college besluit:
a. Kennis te nemen van de besluitenlijst van de vergadering van het IPO-bestuur van
22 januari 2004
b. Kennis te nemen van de agenda van de vergadering van het IPO-bestuur van 12
februari 2004
Het college besluit:
a) Kennis te nemen van de uitkomsten van de audit over de uitvoering van het
financieel toezicht.
b) De resultaten van de audit ter kennis te brengen aan Provinciale Staten.

17.
Het college besluit:
Vaststellen
aanmeldingsformulier subsidie - bijgaand aanmeldingsformulier, behorende bij de deelverordening stimulering
inbouw vuilwatertank
inbouw vuilwatertanks in pleziervaartuigen Noord-Holland 2002, vast te stellen.
18.
Aanpassing reglementen
Hollands Noorderkwartier en
AGV wijziging reglementen

19.
Veatsingsmogelijkheden
Volker Stevin te Spaarndam
(motie 26-24)

Het college besluit:
– tot vaststelling van het ontwerpstatenbesluit inhoudende wijziging van de
reglementen van bestuur van de hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier
en van Amstel, Gooi en Vecht, zodanig dat buiten kijf wordt gesteld dat de
zuivering van grensoverschrijdend afvalwater een volwaardige overheidstaak is en
mitsdien geen BTW verschuldigd is;
– het ontwerpstatenbesluit- voorzover het AGV betreft ook namens de colleges van
GS van Utrecht en van Zuid-Holland- toe te zenden aan de dagelijkse besturen van
de betrokken hoogheemraadschappen en burgemeester en wethouders van de
gemeenten die geheel of gedeeltelijk in het beheersterritoir van de beide
hoogheemraadschappen zijn gelegen alsook het ontwerpstatenbesluit gelijktijdig
met die toezending voor een ieder gedurende vier weken ter inzage te leggen.
Het college besluit:
a. Naar aanleiding van de bij de behandeling van het Streekplan Noord-Holland Zuid
aangenomen motie 26-24 in de vergadering van Provinciale Staten op 17 februari
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Besluit

b.
20.
Voorlopige vastelling PRUP
2004/ 2009

2003 kennis te nemen van het feit dat het terrein van de NV Afvalzorg nabij
Halfweg in principe mogelijkheden biedt voor de verplaatsing van het Volker
Stevin terrein te Spaarndam
Provinciale Staten middels bijgevoegde brief te informeren.

Het college besluit het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2004-2009
voorlopig vast te stellen.

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

tel. (023) 514 44 09
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

3,4,9
6,7,19
1,5,10,11,12,13,14,15
16,17,18
20
2
8

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. 10-02-2004 openbaar
Datum:10-02-2004

