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Besluit

1.
Geschil over uittredingskosten Het college besluit:
a. De gemeente Castricum geen uittredingskosten verschuldigd is aan de
tussen Castricum en sociaal
gemeenschappelijke regeling de Meergroep.
werkvoorzieningsschap de
b. In navolging van het onder a gestelde Castricum te recommanderen om de
Meergroep
toezegging omtrent de WSW- geïndiceerde personen uit de kern Castricum
schriftelijk vast te leggen
c. De gemeente Castricum te recommanderen op schrift te stellen dat zij geen
aanspraak zullen maken op een deel van in het verleden gevormde eigenvermogen
van de Meergroep.
d. De gemeente Castricum en de Meergroep van deze besluiten op de hoogte te
brengen middels bijgevoegde brief en een afschrift van deze brief te verzenden aan
de overige deelnemers in de gemeenschappelijke regeling.
2.
Verplaatsing Zweefvliegveld
Watervlak

3
Beantwoording statenvragen
van de heer M.H.J. van der
Heijde (PvdA), inzake criteria
luchthavengebonden
bedrijvigheid
4.
Beantwoording statenvragen
van mevrouw van den BrakelBaggerman en de heer Visser
(PvdA) over project “Wonen
in het Groen”
5
Productenraming 2004

Het college besluit:
1. In principe in te stemmen met de verplaatsing van het Zweefvliegveld van het
Watervlak naar de locatie Westertocht in de Schermer ten behoeve van
verdrogingsbestrijding in het Noord-Hollands Duinreservaat.
2. Aan deze verplaatsing in beginsel een financiële bijdrage van € 300.000,- te willen
leveren.
3. Waterleidingbedrijf Noord-Holland PWN per brief op de hoogte brengen van deze
besluiten en in deze brief aan het waterleidingsbedrijf te vragen om de financiële
haalbaarheid van verplaatsing van het zweefvliegveld nader te onderzoeken. Op
basis van dit onderzoek wordt de uiteindelijke bijdrage van de provincie bepaald.
4. PS, de Eerste Zaanse Zweefvliegclub en de gemeente Schermer actief te informeren
over bovenstaande besluiten om aan amenderende motie 10-1 van 26 mei 2003 te
voldoen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
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a.
b.
c.
d.

6
Planning en controlkalender
2004

7
Streekplanuitwerking
Grondgebied Amsterdam

De productenraming 2004 vast te stellen met voorbehoud van instemming van PS
over de eerste begrotingswijziging;
In te stemmen met de afzonderlijke paragrafen omtrent risicobeheersing, sturing en
bedrijfsvoering (inclusief de bestuurlijke speerpunten voor 2004) en uitvoering van
de personeelsparagraaf;
In te stemmen dat de productbladen voor de afdeling P&O na de besluitvorming
over de doorlichting van deze afdeling wordt voorgelegd.
De financieel-technische verschillen tussen de programmabegroting en
productenraming vast te stellen en deze financieel-technische verschillen in een
eerste begrotingswijziging aan PS voor te leggen;

Het college besluit:
a. In te stemmen met de inhoud van de P&C kalender 2004.
b. De GS-vergadering van 29 juni 2004 in haar geheel te besteden aan de
programmabegroting 2005 (actueel financieel kader en voorstellen nieuw beleid),
met indien nodig een extra vergadering op 1 juli 2004.
c. Vanwege de agendabepalende bevoegdheid van Provinciale Staten, de
provinciesecretaris te verzoeken in overleg met de statengriffier nadere afspraken
te maken over de agendering van de voorjaarsnota en de behandeling van de
programmabegroting. Een brief met een voorstel hiertoe is bijgevoegd.
1.

Het ‘Structuurplan Kiezen voor Stedelijkheid’ van de gemeente Amsterdam vast te
stellen als een uitwerkingsplan voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam
zoals bedoeld in hoofdstuk 8 onderdeel 8.5 van het streekplan Noord-Holland Zuid,
exclusief het gebied Westrandscheg/Westrandweg waarvoor een
streekplanherziening wordt opgesteld.
met uitzondering van:
1. Uitspraken in het structuurplan in tekst of op de kaarten over het grondgebied
of het beleid van andere gemeenten, pag. 20, 21,45, 46;
2. De beleidsuitspraak in het kader van het door Amsterdam te ontwikkelen
locatiebeleid die betrekking heeft op de parkeernorm voor de Zuidas, pag. 60;
3. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het creëren van ruimte aansluitend
op het Westelijk Havengebied door middel van draaiing van de Machineweg
voor te verplaatsen bedrijven als gevolg van de transformatie van
haventerreinen, pag. 45, 60, 65;
4. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het Geuzenbos, die inhouden dat
deze locatie in de hoofdgroenstructuur is opgenomen en nog slechts is
aangewezen als reservelocatie, pag. 45, 60 en plankaart;
5. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op een nieuwe vaarverbinding bij
Zijkanaal F, pag. 60;
6. Beleidsuitspraken die betrekking hebben op het gebied van de Westrandweg/
Westrandscheg, pag. 63, 64, 65.

2.

De vastgestelde uitwerking van het streekplan Noord-Holland Zuid voor het
grondgebied van de gemeente Amsterdam Provinciale Staten en het besluit
(conform besluitvorming bij streekplan NHZ) aan Provinciale Staten ter
instemming voor te leggen;
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3.

4.
5.
8
Beantwoording statenvragen
van de heer Vis (VVD),
inzake financiële
eindverantwoording
kerntraject Zuidtangent fase 1
en 2
9
Beantwoording statenvragen
van mevrouw C. Boelhouwer
(SP) over de route van buslijn
177 in Weesp
10.
Besluitvorming
Zorgvernieuwingsprojecten
2003

11
Concept-Beleidskader
Jeugdzorg 2004 tot en met
2007

De indieners van zienswijzen en bedenkingen op het ontwerpstreekplan en de
ontwerpuitwerking voor het grondgebied van de gemeente Amsterdam te
informeren over de procedure en ter kennisneming toe te zenden de vastgestelde
streekplanuitwerking.
De Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg te Amsterdam mede te delen dat
zowel de begrenzing van de milieutypering als de aanduiding ‘grootstedelijk
werkgebied’ ter hoogte van de Prinses Irenestraat (Zuidas) niet gewijzigd wordt.
Afschrift van de onder punt 4 genoemde brief toe te zenden aan de Provinciale
Staten

Het college stelt de antwoorden vast met redactionele aanpassingen.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
a. Provinciale staten voor te stellen de subsidieaanvragers en maximale bedragen
als opgesomd in bijlage A. van deze nota aan de provinciale begroting 2004 toe
te voegen als besteding van de begrotingspost 2004 860 10 (stimulering
zorgvernieuwing);
b. Het onder a. bedoelde mondeling te laten toelichten door gedeputeerde
Kruisinga in de vergadering van de statencommissie Sociale infrastructuur van
14 januari 2004;
c. Het presidium van provinciale staten te verzoeken in de PS-vergadering van 9
februari 2004 over de in lid a bedoelde lijst te besluiten door middel van
bijgevoegde brief;
d. Indien provinciale staten besluiten deze lijst toe te voegen aan begrotingspost
860 10, Provinciale staten bij deze voor te stellen bij het voorjaarsbericht deze
begrotingspost op te hogen met een bedrag van € 682 099,-- te ontrekken aan
de saldireserve 2003;
e. Indien provinciale staten het in dit besluit voorgestelde overnemen, de
gedeputeerde Zorg mevrouw Kruisinga te machtigen de beschikkingen af te
handelen.
Het college besluit:
a. in te stemmen met het concept provinciaal Beleidskader Jeugdzorg 2004 tot
en met 2007 en het uitvoeringsprogramma jeugdzorg 2004, en vast te stellen de
Voordracht en het ontwerp-besluit, waarin is aangegeven hoe de middelen voor
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jeugdzorg worden ingezet, en in dit kader te besluiten:
b. in 2004 incidenteel uit de gereserveerde middelen jeugdzorg een bedrag van
€ 1.437.600 te bestemmen voor: aanpak wachtlijsten € 700.000;
deskundigheidsbevordering Bureau Jeugdzorg (indicatiestelling, vraagbeleid) €
100.000, kwaliteitsprojecten modularisering € 70.000; cliëntenbeleid € 50.000,
flexbudget Zandbergen € 30.000 en De Bascule € 7.500, incidentele kosten JOCH
€ 60.000, calamiteiten/onvoorzien € 400.000 en het tekort op het programma 2004
€ 20.100;
c. De gedeputeerde ZWC te machtigen om zonodig kleine wijzigingen van nietingrijpende aard aan te brengen in het uitvoeringsprogramma 2004, mits de
subsidieplafonds niet overschreden worden;
d. De statenvoordracht en het ontwerp-besluit door middel van de brief te
zenden aan de statengriffie ter agendering in de vergadering van PS van 9 februari
2004.

12
Beantwoording statenvragen
van het statenlid P.J.
Bruystens (Ouderenpartij
NH/VSP), over de
steunfuncties minderheden
13
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), inzake de
opvang van uitgeprocedeerde
asielzoekers
14
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mevrouw C.
Boelhouwer (SP), over
ontheffing ex art. 68 Flora- en
faunawet voor afschot van
smient, grauwe gans en
kolgans
15
Beantwoording statenvragen
van mevrouw Boelhouwer
(SP), inzake asbest
16
Heroverweging naar
aanleiding van bezwaarschrift
NV Afvalzorg

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college stelt de antwoorden vast.

Het college besluit:
– Bezwaarde in het bezwaar te ontvangen;
– Het bezwaarschrift, contrair aan het advies van de Hoor- en Adviescommissie,
ongegrond te verklaren;
– De beslissing op het bezwaarschrift te voorzien van een aanvullende motivering;
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17
Wijziging deelverordening
(subsidie) stimulering inbouw
vuilwatertanks in
pleziervaartuigen NoordHolland 2002

18 .
Aanvulling Inrichtingsplan
afdeling Subsidies,
ondermandaatlijst en
aanwijzing budgetbeheerder
van de afdeling Subsidies

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

20
Herziening
goedkeuringsbesluit

Bezwaarde middels de beslissing op het bezwaarschrift hierover te informeren.

Het college besluit:
– Bijgaande voordracht aan Provinciale Staten en het daarbij behorende
ontwerpbesluit vast te stellen;
– De portefeuillehouder te machtigen de ontwerp-statenvoordracht zonodig aan te
passen
– De voordracht en het ontwerpbesluit aan Provinciale Staten aan te bieden;
– Het besluit tot wijziging en de tekst van genoemde deelverordening, zoals deze
luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen, na vaststelling door Provinciale Staten
te plaatsen in het Provinciaal Blad

Het college besluit:
– Het op 23 september jl vastgestelde Inrichtingsplan van de afdeling Subsidies aan
te vullen in die zin dat de uitvoering van :
a. de Subsidieverordening jeugdhulpverlening Noord-Holland 1998 en
bijbehorende regelingen;
b. de Verordening stedelijke vernieuwing Noord-Holland 2000;
c. de Beleidsregel subsidiëring infrastructuur roerende monumenten 2003;
met ingang van 15 januari 2004 is opgedragen aan de afdeling Subsidies en
bijbehorend budget aan de afdeling beschikbaar te stellen;
– de ondermandaatlijst van de afdeling Subsidies, vastgesteld door afdelingshoofd N.
Bot op 8 januari 2004, goed te keuren;
– voor de afdeling Subsidies als budgetbeheerder, als bedoeld in artikel 16 van de
Verordening financieel beheer Noord-Holland 2003, aan te wijzen de
managementondersteuner van de afdeling en als zijn vervanger aan te wijzen de
kwaliteitsmedewerker van de afdeling.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Bouwplan Roode Steen/Grote Noord te gemeente Hoorn
– Bouw Regionaal Historisch Centrum te Hoorn
– Realisering centrum voor handel en nijverheid aan de Halerweg/Westerweg en
Halerweg/Zijperweg te Schagen
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:
– Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Schardam 2003’, gemeente Zeevang
Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:
– bestemmingsplan Duinwijk, gemeente Velsen
– Bestemmingsplan Nieuw Sloten 2001, stadsdeel Slotervaart/Overtoomseveld,
gemeente Amsterdam
– Bestemmingsplan Ramplaankwartier, gemeente Haarlem
Het college besluit:
– Goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan Kersenboogerd 2000, voor
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bestemmingsplan
Kersenboogerd 2002,
gemeente Hoorn

–

21
Burgerjaarverslag 2003

22
Actualisering
ondermandaatlijst afdeling
WNLO

23
Goedkeuring
ondermandaatlijst afdeling JZ
24.
Rapportage Luchtkwaliteit
2002

25
Langer opstellen eerste tender
HIRB
26.
Corus Chess Tournament

zover het betreft de bestemming Detailhandelsdoeleinden;
Reclamant mee te delen, dat zijn bedenkingen aanleiding hebben gegeven aan het
plan gedeeltelijk de goedkeuring te onthouden;

Het college besluit:
– Kennis te nemen van het format voor het (eerste) Burgerjaarverslag.
– Kennis te nemen van de brief van de cvdK aan Provinciale Staten waarin de Staten
over het format worden geïnformeerd.
Het college besluit:
a. De ondermandaatlijst van de afdeling Water, Natuur en landschap en
Openluchtrecreatie vastgesteld door het afdelingshoofd d.d. 6 januari 2004 goed te
keuren;
b. De goedgekeurde lijst in te doen schrijven in het Mandaatregister
c. In te stemmen met intrekking van de ondermandaatlijst afdeling WNLO,
goedgekeurd bij besluit van gedeputeeerde staten van 27 mei 2003 nr. 2003-18326.
Het college besluit de ondermandaatlijst van afdeling Juridische Zaken, vastgesteld door
het afdelingshoofd op 18 december 2003, goed te keuren.
Het college besluit:
1. De rapportage Luchtkwaliteit 2002 provincie Noord-Holland vast te stellen en aan
te bieden aan de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.
2. De rapportageplichtige gemeenten in Noord-Holland te informeren over de
rapportage.
Het college besluit de sluiting van de eerste tender van de deelverordening
Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen te verplaatsen van
1 maart naar 1 mei 2004.
Het college besluit:
a. Gedurende vier jaar (2004-2007) het Corus Chess Tournament te sponsoren met
een bedrag van € 50.000 per jaar , te onttrekken aan het fonds EZ
b. Deze sponsoring te koppelen aan een in te stellen Noord-Holland prijs voor het
amateur gedeelte van het toernooi en in alle publicitaire uitingen van dit toernooi
zichtbaar te maken
c. Corus hieromtrent te berichten middels inliggende brief
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27.
Streekplanuitwerking voor de
Het college besluit in te stemmen met:
Randzone Saendelft te
Zaanstad
(besluit van 16 december)
de start van de streekplanuitwerking voor de Randzone Saendelft in Zaanstad zodanig
dat:
-de woningbouwtaakstelling in dat gebied voor 2010 gerealiseerd kan worden
-de groen afspraken, vastgelegd in het Strategisch Groenproject (SGP), uitgevoerd
kunnen worden
-een voorlopige reservering is opgenomen voor mogelijke verbinding A8-A9.
het nemen van de volgende stappen:
startdocument
structuurplan
streekplanuitwerking
de intentie uit te spreken hierin gezamenlijk op te trekken met de gemeente Zaanstad in
dit project.
het formeren van een interne stuurgroep bestaande uit de heren Mooij, Moens en
Poelmann, onder leiding van dhr. Meijdam.
28.
Groenproject “Tussen IJ en
Z”; kostenverdeling
realisatie deelplan
Verbindingen
(Gecorrigeerd besluit van
16 december)

29.
Mediapark Hilversum

Het college besluit:
- Het Deelplan Verbindingen van strategisch groenproject ‘Tussen IJ en Z’
(recreatiegroen) vast te stellen met het volgende ambitieniveau: de ambitie strekt
zich uit tot alle 17 projecten van de projectenlijst (pag. 13-14 van het deelplan), met
dien verstande dat vooralsnog projecten 12 en 13B deels onder de zaaglijn komen, in
het geval van project 13B geldt dit voor de helft van het begrote bedrag.
- Voor 2004 dekking te vinden ad € 418.850 in het Fonds Openluchtrecreatie; voor de
jaren daarna nader te beslissen in welke zin de investeringen naar beneden bijgesteld
kunnen worden.
- Onze toezegging schriftelijk te bevestigen richting het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.
- Een bedrag van €40.000,- beschikbaar te stellen in 2004 voor verdere planvorming
(de overige 2 deelplannen).
- PS hierover actief te informeren

Het college besluit:
1. Waardering voor het eindrapport van de mediator Hans Hillen uit te
spreken en kennis te nemen van de hoofdlijnen van het rapport;
2. De bereidheid uit te spreken de verdere uitwerking van het
maatregelenpakket op zich te nemen, nadat de besluitvorming bij de
gemeenten heeft plaatsgevonden en onder voorwaarde dat de regio
een bestuurlijke vertegenwoordiger aanwijst die zorg draagt voor het
verkrijgen van draagvlak voor het uit te voeren pakket aan
maatregelen bij de gemeenten Laren, Hilversum en Bussum voor 1 juli
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2004.
Kennis te nemen van het feit dat het rijk een bedrag van 50 miljoen euro heeft
toegezegd (onder voorwaarde dat de provincie Noord-Holland ook zelf een
financiële bijdrage levert en bereid is een rol te spelen in de uitwerking van deze
opgave).
4. Pas financiële toezeggingen in overweging te nemen als het implementatietraject een
concreet voorstel oplevert, dat kan rekenen op voldoende draagvlak en waarin
duidelijk is wat elke partij voor zijn rekening moet nemen.
5. Kennis te nemen van het feit dat een onderdeel van het voorstel van Hillen uitgaat
uit van de verbreding van de N525 (Larense/Hilversumse weg) en de aanleg van een
nieuwe wegverbinding (deels d.m.v. extra rijstroken langs de Erfgooiersstraat). Dit
zal leiden tot aantasting van de heide, hetgeen niet strookt met een aangenomen
motie bij de vaststelling van het streekplan Noord-Holland Zuid over het niet
gewenst zijn van nieuwe wegen over de hei. Tijdens het implementatietraject moet
specifiek voor dit punt een oplossing worden gezocht.
6. Kennis te nemen van het feit dat het voorstel van Hillen een magere invulling biedt
van de ambities rond het openbaar vervoer (i.t.t. het autoverkeer). Dit strookt niet met het
streekplan Noord-Holland Zuid.
3.

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

18,21,22,23
25,26
3,4,5,6,7,19,20,27,28
1,2,17
10,11,12,13
14,15,16,24
8,9,29

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. 13-01-2004 openbaar
Datum: 13-01-2004

