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OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE
STATEN VAN NOORD-HOLLAND OP 16 maart 2004
Onderwerp

Besluit

1.
Voordracht Projectennota
Noord-Holland Zuid en de
Ruimtelijke Agenda
streekplan Noord-Holland
Zuid

Het college besluit:
– De statenvoordracht Projectennota Noord-Holland Zuid vast te stellen en de
voordracht ter behandeling aan Provinciale Staten aan te bieden
– De Ruimtelijke Agenda streekplan Noord-Holland Zuid vast te stellen en de
Agenda ter informatie bij de voordracht te voegen.

2.
Beëindiging deelname
Regionaal Informatiecentrum
Zorg
3.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. C.
Boelhouwer (SP), inzake
provinciaal
zwerfjongerenbeleid
4.
Beleidsvernieuwing
bodemsanering

Het college besluit de deelname van de provincie Noord-Holland aan het Regionaal
Informatiecentrum Zorg met ingang van 1 oktober 2004 te beëindigen.

Het college stelt de antwoorden aangepast vast.

Het college besluit:
1. Dat bij bodemsaneringen als doelstelling geldt dat functiegericht en kosteneffectief
wordt gesaneerd, zoals is uitgewerkt in de nota “Beleidsvernieuwing
bodemsanering provincie Noord-Holland”.
2. Het oude bodemsaneringsbeleid, zoals verwoord in de notitie
“Saneringsvariantkeuze. Voor een flexibele bodemsaneringsoperatie in NoordHolland”(1994) in te trekken na publicatie van de nieuwe nota in het Provinciaal
Blad.
3. Aan het presidium van Provinciale Staten te verzoeken:
a. de nota te agenderen voor behandeling in de statencommissie Natuur,
Landschap, Water en Milieu;
b. Provinciale Staten de nota te laten vaststellen en te laten bepalen dat deze nota
uitgangspunt is voor hun beleid.
4. De nota na vaststelling door Provinciale Staten te publiceren in het Provinciaal
Blad.

5.
Het college besluit de door de minister van BZK gestelde vragen over de fusie van de
Samenvoeging Drechterland
en Venhuizen; reactie op brief gemeente Venhuizen en Drechterland te beantwoorden conform (aangepaste) conceptbrief.
van de minister van BZK.
6.
Het college stelt de antwoorden vast.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid mw. M.
Agema inzake het bericht in
het NOS radionieuws van 24
februari 2004 over
verduistering van geld door de
directie van een stichting voor
moslim onderwijs in
Amsterdam
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7.
Meldpunt regellast op internet

Het college besluit:
a. op de provinciale website een “meldpunt regellast” voor negatieve ervaringen
met provinciale regelgeving te openen, voor de duur van 6 maanden, met als
startdatum 1 mei 2004;
b. gedeputeerde Poelmann mandaat te verlenen om 1 maand voor het verstrijken
van deze termijn over de voortgang te beslissen;
c. gedeputeerde Poelmann verder mandaat en machtiging te verlenen voor de
inhoudelijke uitwerking van het meldpunt;
d. PS te informeren als het meldpunt op de provinciale website wordt geactiveerd.

8.
Bedrag kilometervergoeding
bij dienstreizen naar
aanleiding van nieuwe fiscale
regels per 1 januari 2004

9.
Beantwoording statenvragen
van het statenlid Prins
(FractiePrins), inzake de
nieuwbouw Dreef

Het college besluit:
Naar aanleiding van de per 1 januari 2004 van kracht geworden fiscale maatregel,
dat € 0,18 (was € 0,28) onbelast (= netto) als kilometervergoeding mag worden
uitbetaald en in afwachting van de totstandkoming van een nieuw
bedrijfsvervoersmanagementsysteem (naar verwachting medio 2005) in principe te
besluiten:

1.

Het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik maken van de eigen

2.

auto voor de dienst te bepalen op € 0,28 netto ;
het besluit in de eerste begrotingswijziging (Voorjaarsbericht) te verwerken.

Het college stelt de antwoorden aangepast vast.

10.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
keuren bestemmingsplannen
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.
– Aanpassen van het Forteiland aan gebruik ten behoeve van cultuurhistorische en
en verklaringen van geen
recreatieve functies.
bezwaar artikel 19 WRO c.a.
11.
Verklaring van geen bezwaar
gemeente Niedorp

Het college besluit de afgegeven verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een
bedrijfswoning op perceel Mieldijk 11 te Barsingerhorn d.d.16 september 2003, te
voorzien van een nadere toelichting.

Afdeling Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:
R.Fillet
tel. (023) 514 44 09
9
M.van Kanten
tel. (023) 514 42 11
1, 10, 11
E. Klut
tel. (023) 514 40 83
7, 8
M.Ottevanger
tel. (023) 514 40 07
2, 3 ,6
K.van Rijn
tel. (023) 514 40 45
4, 5
L.Zwart
tel. (023) 514 44 58
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