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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 mei 2004
Onderwerp
1.
Rechtsbijstandverzekering
provinciaal personeel

2.
Haalbaarheid ICT IJmond
(ICT: Intensiveren,
Combineren en
Transformeren)

3.
Ontwerp Actieplan
Cultuurbereik 2005-2008

4.
Deelname in Hanse Passage
programma

5.
UNA project Programma
Sociale en culturele
infrastructuur

Besluit
Het college besluit:
a. Conform de daartoe in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst
Provincies 2003-2005 gemaakte afspraak een rechtsbijstandverzekering af te sluiten
voor het provinciaal personeel;
b. De verzekering af te sluiten bij DAS Rechtsbijstand te Amsterdam gerekend met
ingang van 1 januari 2004;
a. De kosten van deze verzekering, die voor het jaar 2004 inclusief assurantiebelasting
€ 11.538,35 bedragen, te verwerken in het Voorjaarsbericht 2004.
Het college besluit:
– Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Haalbaarheid ICT IJmond.
– In te stemmen met de ontwerp intentieovereenkomst voor de samenwerking van
provincie en IJmond gemeenten
– De afstemming van milieu en de ICT opgave op te dragen aan H. Meijdam.
– De staten actief te informeren over de aanpak van motie 70-33 over de
intensivering van binnenstedelijk en binnendorps ruimtegebruik en de
binnenstedelijke woningbouw in de IJmond.
– een provinciebreed actieplan op te stellen voor intensief ruimtegebruik
Het college besluit:
a. Het Ontwerp Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 voorlopig vast te stellen.
b. Dit besluit in het kader van de actieve informatieplicht aan te bieden aan het
Presidium van Provinciale Staten.
Het college besluit:
1. Voor de deelname binnen het Hanse Passage programma te kiezen voor het
scenario ‘afbouwen’ en de volgende prioriteiten te stellen:
a. Deelname in één projectvoorstel, te weten het voorstel ‘Best practice models
for regional parliaments’ dat bij de 2e projectenindieningstermijn ingediend
wordt;
b. Inbrengen van expertise binnen één van de drie clusterthema’s, te weten
‘nieuwe vormen van bestuur’;
c. Deelname als stuurgroeplid in het algemene management van het Hanse
Passage programma;
1. kennis te nemen van het feit dat twee statenleden hebben toegezegd inhoudelijke
inbreng te zullen verlenen aan het project ‘Best practice models for regional
parliaments’ en hiervoor een cofinancieringsbedrag van max. € 12.000 aan te
wenden over de periode 2004-2006, ten laste van de reeds beschikbaar gestelde
cofinancieringsgelden voor Europese projecten binnen het Fonds Economische
Ontwikkeling;
3. deelname aan projectvoorstellen binnen het Hanse Passage programma door
regionale partijen niet actief te bevorderen;
4. dit besluit in een aanbiedingsbrief aan te bieden aan PS.
Het college besluit:
In te stemmen met inliggende concept-brief aan PS, waarin een overzicht wordt
gegeven van de geselecteerde initiatieven, die in aanmerking kunnen komen voor een
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Besluit
investeringsbijdrage uit het budget van het UNA-project Programma Sociale en
culturele infrastructuur, mits de initiatieven bij nadere uitwerking voldoen aan de eisen
die aan investeringsbijdragen uit het UNA-budget worden gesteld.

6.
UNA-project De Adelaar

7.
Samenwerkingsverband
Poolse regio Pommeren

Het college besluit:
1. De voordracht UNA-project De Adelaar inclusief projectnota vast te stellen. In de
voordracht wordt aan PS voorgesteld om:
– In de begroting 2004 een krediet te ramen van maximaal € 728.000,- voor de
nog op te richten rechtspersoon ten behoeve van de restauratie en
herbestemming van de voormalige zeepziederij De Adelaar te Wormerveer;
– Dit krediet als deelproject van het UNA-programma Sociale en Culturele
infrastructuur ten laste te brengen van het UNA-compartiment binnen het
FINH.
2. De subsidie pas te verlenen wanneer aan de randvoorwaarden zoals vermeld in de
projectnota onder punt 2.11 is voldaan;
3. Als onderdeel van de subsidieverlening een “benefit-sharing” clausule op te nemen;
4. De voordracht inclusief projectnota te zenden aan provinciale staten.
Het college besluit ( in het kader van de uitvoering van de Motie 55-15 d.d. 6/11/2000
en de evaluatie hiervan in de PS-commissie ELE d.d. 22/01/03, en op basis van het GSbesluit d.d. 16/12/2003):
1. in te stemmen met het ‘Werkplan 2004-2005 Noord-Holland – Pommeren’;
2. aan de portefeuillehouder Europa, Zorg, Welzijn en Cultuur, het mandaat te
verlenen om namens de Gedeputeerde Staten het ‘Werkplan 2004-2005 NoordHolland – Pommeren’ samen met de vertegenwoordiger van de Poolse provincie te
ondertekenen;
3. kennis te nemen van het ‘ Activiteitenprogramma 2004-2005 Noord-Holland –
Pommeren’;
4. kennis te nemen van het feit dat dit besluit geen extra financiële verplichtingen met
zicht meebrengt, omdat dit binnen de budgetten voor Promotie en Acquisitie
Coördinatie van Europa-beleid, Uitvoeren jaarplan bagger 2004 en het Hanse
Passage programma valt;
5. kennis te nemen van het voorgenomen werkbezoek aan de Poolse regio Pommeren
van 2-4 juni 2004, waaraan portefeuillehouders Europa en Economie deel zullen
nemen;
6. dit besluit in een aanbiedingsbrief aan te bieden aan PS.

8.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw P.J. Het college stelt de antwoorden vast.
Dijksteel over toepassing
vermogenstoets op subsidie
aan Telefonische Hulpdiensten

9.
Beantwoording statenvragen

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
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van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), over asbest
10.
Provinciale milieu
verordening (PMV)
grondwaterbeschermingsgebied
Wijdemeren
11.
Landschapsverordening

Besluit

Het college besluit de grenzen van het milieubeschermingsgebied ‘Loosdrecht’,
categorie grondwaterbescherming, bedoeld in bijlage 6 van de Provinciale
Milieuverordening Noord-Holland, (opnieuw) uit te werken en vast te leggen zoals
aangegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende kaart (31F).

Het college besluit:
1. in principe het beleid voor de bescherming van landschappelijke waarden zoals
neergelegd in de Verordening opschriften en opslag Noord-Holland en de
Woonschepenverordening Noord-Holland 1981, te actualiseren en vorm te geven
in één landschapsverordening;
2. dat bijgaande ambtelijke discussienota de grondslag is voor besprekingen over de
wijzigingsvoornemens met gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden;
3. na de consultatieronde, beslissingen over de mogelijke invoering van de
landschapsverordening, in het najaar van 2004 te concretiseren.

12.
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP) naar
aanleiding van een uitspraak
van de Raad van State over het
vervoer van gevaarlijke
stoffen.
13.
Programmafinanciering
Uitvoeringskosten Externe
Veiligheid

14.
Belegging gelden Fonds
nazorg gesloten stortplaatsen

Het college besluit:
1. het Programma Uitvoeringskosten beleid Externe Veiligheid Provincie NoordHolland vast te stellen, waarin een voorstel aan VROM wordt gedaan met
betrekking tot rijksfinanciering (ten bedrage van 1,592 miljoen euro) van een
evenwichtig pakket regionale- en provinciale projecten.
2. Te kiezen uit 3 begeleidingsvarianten van programmamanagement, waarbij de
voorkeur uitgaat naar de actieve variant waarbij de provincie actief stuurt op te
behalen resultaat.
3. de aanbiedingsbrief aan de Staatssecretaris van VROM vast te stellen.
Het college besluit in haar hoedanigheid van bestuurder van het Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen:
a. akkoord te gaan met het beleggen van maximaal € 6 miljoen in langlopende
(staats)obligaties met een triple A-rating ten einde een hoger rendement te
verkrijgen dan tot nu toe met deposito’s is behaald;
b. op grond van artikel 4, lid 3, van het reglement van het Fonds het hoofd van de
afdeling Financieel Economische Zaken te machtigen om namens hen
beheersdaden te verrichten ten aanzien van de onder a. genoemde beleggingen
alsmede kortlopende (<1 jaar) beleggingen te doen onder de voorwaarde dat hij per
kwartaal verantwoording zal afleggen aan de gedeputeerden belast met het

4

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 11 mei 2004
Onderwerp

Besluit
c.
d.

15.
Uitvoeringsprogramma
Biologische en duurzame
land- en tuinbouw NoordHolland 2004-2007

16.
Actualisering PMI 2004-2008

dagelijks beheer van het Fonds over de door hem verrichte beheersdaden;
tot het laten verrichten van een Asset Liability Management-studie (ALM-studie);
in het aan te passen Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Noord-Holland
een onderdeel “Financieringsstatuut” op te nemen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma Biologische en duurzame land- en
tuinbouw Noord-Holland 2004-2007;
2. Het beschikbaar stellen van de benodigde middelen ad 1 miljoen euro per jaar in de
periode 2005-2007 te betrekken bij de begrotingsbehandeling 2005 en hiermee
uitvoering te geven aan motie 70-32 van provinciale staten;
3. Het presidium van provinciale staten van het GS-besluit en het
uitvoeringsprogramma in kennis te stellen.
Het college besluit:
1. de Actualisering PMI 2004-2008 vast te stellen en deze toe te zenden aan
Provinciale Staten;
2. de geprioriteerde lijst met projecten uit de studiefase vast te stellen en deze toe te
zenden aan Provinciale Staten;
3. Provinciale Staten te vragen de volgende kredieten te verlenen ten behoeve van de
uitvoering van het PMI:
a. N201-Leendersbos/Van Heuven Goedhartlaan (verhoging krediet)
€ 822.500,=
Dit gehele bedrag komt ten laste van de kapitaalslasten
b. N207-06, kortetermijnmaatregelen N207 € 3.400.000,=
Dit gehele bedrag komt ten laste van de kapitaalslasten
c. Voorbereidingskrediet project "N236-04, reconstructie N236, gedeelte
Loosdrechtdreef-Noordereind" € 600.000,=
Dit gehele bedrag komt ten laste van de kapitaalslasten
Bijdrage uit het Provinciaal Mobiliteitsfonds (PMF)
d. Meerkosten kerntraject Zuidtangent
€ 21.100.000,=
Het rijk levert een bijdrage van € 5, 2 miljoen. € 15,9 miljoen wordt gedekt
uit het PMF.
E .Flankerende maatregelen NHN OV (voorbereidingskrediet) € 700.000,=
f. Externe projectkosten studiefase PMI
€ 600.000,=
g. Zuidtangent (voorbereidingskrediet)
€1.500.000,=

17.
Dilemmanotitie
aanbestedingen openbaar
vervoer

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de dilemmanotitie over een aantal essentiële keuzes die
gemaakt moeten worden in de aanbestedingsprocedure van het openbaar vervoer,
2. Deze notitie ter informatie toe te sturen aan Provinciale Staten door tussenkomst
van het Presidium door middel van bijgaande brief,
3. De gedeputeerde Wegen, Verkeer Vervoer en Zeehavens te machtigen om ten
behoeve van de aanbestedingsprocedures openbaar vervoer Provinciale Staten te
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voorzien van aanvullende informatie.

18
Motie 70-30

19.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te
keuren bestemmingsplannen
en verklaringen van geen
bezwaar artikel 19 WRO c.a.

20.
Gemeente Hilversum; verzoek
om toestemming tot
toepassing artikel 19, lid 2
WRO in plaats van lid 1 voor
enkele bouwplannen in het
Liebergengebied
21.
Machtiging houden
hoorzittingen WRO, WSDV
en WVG
22.
Tijdelijke regeling eenmalige
uitkering bestrijding regionale
wateroverlast
23.
Brief aan PS in verband met
het niet ter vaststelling
voorleggen deelverordening
24.
Besluit met betrekking tot
aanvulling en uitvoering van
het provinciaal Beleidskader
Jeugdzorg 2004 tot en met
2007 inzake
investeringsaanvragen

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie ‘Fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen in NoordHolland’, het antwoord op motie 70-30.
2. Provinciale Staten door middel van bijgevoegde brief te informeren.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Voor wijziging van de bestemming in wonen, Gedempte Baansloot 18 te Alkmaar
– Bouw 66 woonstudio’s en een kantoorgebouw aan de Titanialaan te
Heerhugowaard
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– Bestemmingsplan Binnenweere 2003, gemeente Obdam
Het college besluit met betrekking tot het verzoek van Burgemeester en Wethouders van
Hilversum om toestemming tot toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening in plaats van lid 1, voor enkele bouwplannen in het
Liebergengebied:
– het verzoek niet te honoreren;
– een exemplaar van dit besluit te zenden aan Burgemeester en Wethouders van
Hilversum.
Het college besluit M.E. Driessen te machtigen om namens gedeputeerde staten
hoorzittingen te houden op grond van de WRO, WDSV en WVG.

Het college besluit de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat positief te adviseren
over het uitvoeringsplan dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) bij het ministerie heeft ingediend in het kader van de Tijdelijke regeling
uitkering bestrijding regionale wateroverlast.
Het college besluit de bijgaande brief aan PS te zenden.

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. in aanvulling op het besluit van 9 maart 2004 de prioriteitenlijst
investeringsaanvragen voor accommodaties jeugdhulpverlening 2004 aan te vullen
en definitief vast te stellen;
1. de hierin opgenomen aanvraag van Parlan, ten behoeve van de renovatie van het
Medisch Kindertehuis Antonius, tot het genoemde maximumbedrag van
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1.
1.
1.
25.
Opdrachten film en fotografie
2004

€ 20.398,00 te honoreren ten laste van het hiervoor binnen de doeluitkering
jeugdhulpverlening gereserveerde budget van € 90.800,00;
het subsidieplafond van Parlan voor 2004 hierbij te verhogen met € 20.398,00;
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:
1. in het laatste jaar van de Cultuurnota 2001-2004 af te zien van het openbaar
aanbesteden van foto- en filmopdrachten.
2. In 2004 een aantal fotografen te selecteren en aan hen gericht foto-opdrachten te
geven betreffende enkele plekken in Noord-Holland die gaan verdwijnen of
veranderen.
3. Bij de opdrachtverlening en de selectie gebruik te maken van de expertise van de
conservator kunstcollectie Noord-Holland en/ of de opdrachtverlening te relateren
aan uitvoeringsprojecten culturele planologie via de projectleider/adviseur
beeldende kunst.
4. De filmserie ‘Markante Noord-Hollanders’ als afgesloten te beschouwen.
5. In 2004 de activiteiten betreffende filmopdrachten te beperken tot het tonen van de
in 2003 verstrekte filmopdracht en geen nieuwe filmopdracht te verstrekken.
6. Provinciale staten voor te stellen in te stemmen met de besluiten onder 1 t/m 5 en
hiertoe bijgaande brief met nota voor de PS-commissie toe te zenden aan PS.

26.
Heroverweging bezwaarschrift Het college besluit:
Giele Sloopwerken BV te
– het advies van de Hac integraal over te nemen;
Oostzaan
– bezwaarde te ontvangen in zijn bezwaar;
– het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
– de bestreden beslissing van 6 november 2002, nr. 2002-36653, niet te herroepen;
– het bestreden besluit aan te vullen;
– bezwaarde in kennis te stellen van dit besluit conform inliggende brief.
De heer Moens heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over dit punt.

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

12, 13
15,
2, 14, 19, 20, 21,
1, 11, 23,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26
9, 10, 26
16, 17, 18,
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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. 11-05-2004 openbaar
Datum:11-05-2004

